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Com es va viure  

la Segona República  

a Sant Sadurní d’Anoia  

 

 

 

La vida municipal, religiosa, econòmica, social , artística, cultural i intel·lectual (sense 

pretensions) durant el període republicà, entre 1931 i 1936. 
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"[...] les vinyes segueixen amb ritme vital les anyades 

(l’aixada i la rella n’esqueixen la crosta 

i arrenquen les herbes); 

les caves degoten damunt les ampolles 

(si algunes exploten en randes d’escumes, 

les altres s’adormen amb ànsia i vigilen 

amb una pupil·la allargada 

i son de vellut i de verd, d’humitat i de cendra. El celatge 

que vol entelar sa puresa 

se’ls posa a la gola i el líquid 

daurat el rebutja amb enuig i recull una nova dolcesa); 

les màquines roden amb ritmes mecànics, monòtons 

impuls de motors i corretges, 

cançó d'engranatges i rodes dentades, 

i drings de martells al damunt les encluses, 

zum-zum de fornals i de serres, 

polsina de llimes 

i cintes de fusta brollant de ribots i garlopes; 
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les plomes escriuen; 

les rutes es gasten al pes del neumàtics massissos, 

i el tren, trepidant, se’ns enduu, triomfal, els productes 

del nostre treball , del comerç, de la indústria! [...]" 

 

 
Del poema La perla del Noia d'Adjutori Varias i Gabarró (Sant Sadurní d'Anoia , 1911 - Torrelameu, 1938). El Noya, 

setembre de 1931.  

 

 

 

 

"Aquesta nostra aristocràcia té la missió de governar els municipis ultra perpetuar la pròpia dinastia. La missió de 

governar la té per naturalesa i el sufragi que la hi tregui és un sufragi sense seny, mal organitzat i il·legítim, perquè 

desbanca els qui són naturalment constituïts en autoritat per la il·lustració [en minúscula] , pels interessos que 

representen i pel fet de llur domini territorial”. 

 

L'escriptor sadurninenc Jaume Raventós i Domènech de can Codorníu a la seva obra Memòries d'un cabaler (1932)  
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Entre 1900 i 1930 la població de Sant Sadurní havia experimentat un fort creixement, de 2671 a 4200 habitants. La 

raó principal d’aquest augment del 57 % va ser la immigració continuada, arrossegada per l’auge del xampany, i 

dins d’aquest col·lectiu, principalment, els nous obrers de can Codorníu i llurs famílies. L’estratègia ideada per 

Manuel Raventós i Domènech estava molt ben pensada: en apropar-se la verema ordenava establir contactes 

amb eventuals collidors i personal temporal per a les premses a les comarques del Montsià, Ribera d’Ebre, Baix 

Maestrat, Matarranya... i se seleccionava en origen els que semblaven més aptes. Un cop integrats als llocs de 

treball se’ls observava durant l’etapa de la collita i al final s’oferia un lloc de treball fix a l’empresa Codorníu als 

que havien demostrat millor les seves capacitats. Aquest és precisament el periple que va seguir el meu pare des 

de la Sènia ( Montsià) immediatament després de la Guerra Civil. També caldria considerar entre els immigrants, 

un petit grup de treballadors i professionals que havien participat en la construcció dels pavellons de l’Exposició 

Internacional de Barcelona de 1929.  

 En contrapunt, la quarta dècada del segle XX a Sant Sadurní va començar però amb una absència, amb una 

gran absència. Manuel Raventós i Domènech de can Codorníu havia mort el 10 de gener de 1930 i amb ell havia 

desaparegut la figura més rellevant de la història local. La seva mort havia coincidit amb l'inici d'un canvi profund de la 

societat sadurninenca a causa de l'esgotament dels models anteriors i de la irrupció de nous valors socials.  

 Divuit dies després el general Miguel Primo de Rivera ( 1870 - 1930) es va retirar de l'escena política posant punt i 

final a la dictadura que d'acord amb el rei Alfons XIII havia instaurat el 1923. La seva dimissió va propiciar que el 

general Dámaso Berenguer Fusté1 el substituís. El 30 d'abril de 1930 es va legalitzar la Confederació Nacional del Treball 

(CNT), de caràcter anarquista, i el maig el setmanari L'Opinió va publicar el Manifest d'Intel·ligència Republicana signat, 

                                                 
1
 Dàmaso Berenguer Fusté ( L'Havana, Cuba, 1873 - Madrid, 1953) va presidir el govern espanyol des de la destirtució de Martínez Anido 

fins la proclamació de la República. Abans ja havia estat ministre de Guerra ( 1918 - 1919).  
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entre d'altres, per Lluís Companys, Antoni Rovira i Virgili, Jaume Aiguader i Miró , Martí Barrera2 i el sadurninenc Joan 

Casanovas i Maristany, en el qual es plantejava la "instauració de la República democràtica" i la necessitat d'agrupar 

les diferents forces polítiques catalanistes i republicanes. Els dies 17, 18 i 19 de març de l'any següent es fundaria 

Esquerra Republicana de Catalunya. A Alemanya Adolf Hitler3 després del vertiginós ascens del seu partit nazi 

guanyaria les eleccions democràtiques de 1933 manifestant paradoxalment el seu rebuig per la democràcia 

parlamentària. Tots aquests esdeveniments van tenir la seva influència en la història local de la dècada dels trenta.  

 El primer tram del període republicà a Sant Sadurní ( del 14 d'abril de 1931 al 6 d'octubre de 1934) es pot considerar 

com una etapa de plenitud en la qual els agents dinamitzadors de la vida del municipi van jugar-hi un paper decisiu. I 

és que l'adveniment de la República va permetre que tots els estaments que formaven el cos social del poble4, en 

particular i per primera vegada les classes populars (treballadors i rabassaires) , prenguessin un gran protagonisme. La 

República va esdevenir com un gran catalitzador i va propiciar una etapa de progrés que el cop d'Estat i la guerra 

endegada pel general Franco va estroncar de soca arrel. Moltes de les iniciatives i realitats que s'analitzaran tot seguit 

ja existien abans de l'adveniment de la República, però és a partir d'aquella data quan s'expressen en major intensitat.  

 

La vida municipal 

 

                                                 
2 Martí Barrera i Maresma ( la Bisbal d'Empordà, 1889 - Barcelona, 1972). Va ser diputat al Parlament de Catalunya en representació d'ERC 

(1932) , conseller de Treball i Obres Públiques de la Generalitat i diputat al Congrés (1936). A l'exili es va insrtal.lar a Montpeller. 
3 Adolf Hitler ( Braunau am Inn, 1889 - Berlín, 1945) esdevindria Canceller i President d'Alemanya (1933 - 1945).  
4
 Quatre mil dues-centes persones, aquesta era la població de Sant Sadurní en iniciar-se els anys trenta.  
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L'etapa republicana local i nacional entre 1931 i 1939 no va ser una seqüència homogènia, sinó que la podríem dividir 

en cinc períodes. El primer abastaria des de la proclamació de la República fins els Fets del 6 d'octubre de 1934, quan 

l'exèrcit espanyol va reprimir el moviment insurreccional a causa, entre d'alres raons, per la sentència adversa del 

Tribunal de Garanties Constitucionals de la llei de Contractes de Conreu, la gran esperança dels rabassaires ; la segona 

des d'aquesta data fins a les eleccions generals del 16 de febrer de 1936 amb la victòria a Catalunya de les 

candidatures del Front d'Esquerres; la tercera abraçaria des de mitjans de febrer a mitjans de juliol de 1936, quan es 

produí l'alçament feixista dels militars capitanejats pel general Francisco Franco; la penúltima, les sis primeres setmanes 

de la revolució quan la Vila visqué els esdeveniments més tràgics i convulsos de la seva història, i la darrera els 29 

mesos següents de Guerra Civil. 

 Després de la constitució del segon ajuntament republicà5 establert arran les eleccions municipals del 31 de maig 

de 1931, l'activitat de l'alcalde i els regidors6 va afrontar una tasca ingent en tots els àmbits de l'agenda municipal. Un 

cop substituïts els noms dels carrers i places com manen els cànons dels canvis de règim per adaptar-los a la nova 

situació7 es va anar per feina. Les tasques ordinàries —com els pressupostos, les lleves, els padrons, les llicències 

d'obres i les taxes municipals—, i els serveis públics —com l'escorxador, el subministra d'aigua, la recollida de la brossa, 

                                                 
5 El primer sorgit de les eleccions municipals del 12 d'abril va durar escasses setmanes, fins el 4 de juny de 1931.  
6 L'alcalde Miquel Bruna i Vilà i els regidors Joan Duran i Ferrer, Salomó Esteva i Caba, Daniel Forns i Torelló, Antonio Raventós i Casanovas, 

Pere Torres i Montserrat, Ernest Roca i Guilera, Agustí Carbó i Domènech, Antonio Coral i Guilera, Antonio Comas i Raventós i Camil Gibert i 

Carbó.  
7 La Plaça de l'Ajuntament , que portava el nom de Plaça de la Constitució, va ser batejada amb el nom de Plaça de la República; el 

carrer Sant Antoni passà a anomenar-se carrer de Francesc Macià; el Raval, Raval del 14 d'abril; al carrer Vilaró se li adjudicà el nom de 

Fermín Galán, al carrer de l'Hospital se li atribuí la denominació de Primer de Maig, i al carrer Nord, la de García Hernández. Més 

endavant es van aprovar els noms dels carrers Pi i Margall, Doctor Robert i Àngel Guimerà.  
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l'enllumenat públic, el cementiri, la urbanització de carrers i el clavegueram, el mercat setmanal i les Fires— van 

prendre un nou impuls amb el debat democràtic, inexistent durant l'etapa anterior de la Dictadura de Primo de Rivera . 

 El 23 de juliol de 1931 es va atendre una petició de la Cooperativa Elèctrica Sadurninense acusant la companyia 

Fuerzas y Alumbrado, S.A. ( FASA) de boicotejar l'adhesió dels consumidors locals de llum i força a la cooperativa. Un 

regidor del consistori va ser delegat per fer de mediador en el problema. El mateix dia es va discutir l'assignació anual 

de 750 pessetes al Col.legi Sant Josep, l'escola religiosa atribuïda als Hermanos Gabrielistas. Com que ja estava 

consignada en el pressupost es va optar per concedir-la, però seria la darrera vegada.  

 El 6 d'agost l'Ajuntament ordenà al xampanyista Joan Miró i Bages, elaborador de la marca Noya, que 

enderroqués immediatament part de la construcció realitzada en un solar de la Plaça Manuel Raventós i la refés 

d'acord amb les alineacions del plànol d'urbanització. Aquesta actuació va comportar una demanda judicial contra 

l'alcalde Miquel Bruna i Vilà, amb una sentència adversa que li va complicar el seu mandat fins que finalment fou absolt 

el juliol de 1936. Si l'incident amb Joan Miró i Bages significava un primer enfrontament amb els poders fàctics, durant 

aquell primer any republicà el Consistori va interposar el 18 d'octubre un recurs contenciós administratiu contra FASA, 

denunciant el contracte establert entre l'Ajuntament i la companyia elèctrica des dels dies 12 i 20 de setembre de 1928, 

ja que es considerava lesiu per als interessos de la població. El Consistori es reservava a més l'acció de responsabilitats 

personals contra els alcaldes i regidors del consistors de la Dictadura de Primo de Rivera que van atorgar la concessió 

del subministrament elèctric al municipi, i el dret de reclamar els imports cobrats de més des de l'1 de juliol de 1926. El 

24 de desembre de 1931 el plenari va aprovar un arbitri d'inspecció sanitària sobre els vins embotellats que va ser 

impugnat immediatament per Manuel Raventós i Fatjó (Codorníu,S.A.), Joan Sala i Tubella (Freixenet,S.A.) i Josep 
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Montserrat i Font (Vins Mousseux Naturels, S.A)8. La Secció Provincial de l'Administració local de la Delegació de 

Finances de Barcelona va admetre a tràmit les reclamacions interposades i va complicar la seva aplicació. Un altre 

motiu de discòrdia amb els xampanyistes va ser la ordenança fiscal sobre ocupació del subsòl de la via pública, la 

número 24, i també per aquest motiu Manuel Raventós i Fatjó, en representació de Codorníu, S.A, va demanar la nul·litat 

de la quota de 447'50 pessetes que li corresponia, petició que no va ser atesa.  

 Les inversions per a la reforma i millora de les escoles públiques va ser una prioritat i una constant entre 1931 i 

1936, assolint la xifra de 74.745 pessetes amb càrrec exclusivament a l'hisenda municipal. Tanmateix es va agilitar la 

construcció de l'hospital local, que s'inauguraria el 1933, amb els recursos de la deixa de Josep Ferrer i Sallès9, 

propietari de la finca de Torre Pubilla, i d'altres aportacions populars i d'entitats locals, com l'Orfeó Pàtria, la coral L'Unió i 

les dues orquestres locals, Els Escolans i La Principal. 

 El primer aniversari de la constitució de la República es va commemorar amb tota solemnitat. El matí a les 9 hi va 

haver una manifestació des de la Plaça Nova fins a la Casa de la Vila on se celebrà un acte solemne amb la 

col·locació al Saló de Sessions d’un bust de la República i d’unes fotografies dels presidents Niceto Alcalá Zamora i 

Francesc Macià i Llussà. S’oferí un vi d’honor als assistents i acte seguit se celebrà una audició de sardanes a la Plaça 

de la República a càrrec de l’Orquestra – Cobla La Principal. A la tarda es van enfrontar en un partit de futbol al camp 

de l’Ateneu els equips del F.C. Catalonia i el C.D.Noia, aprofitant la mitja part perquè la mateixa orquestra interpretés 

dues sardanes més. A les 9 de la nit, concert a la Plaça de la República a càrrec de les dues corals locals, l’Orfeó Pàtria 

                                                 
8
 Més coneguda amb l'acrònim de VENSA que responia a la traducció al català d'aquesta empresa (Vins Escumosos Naturals, S.A.), propietat 

dels germans Raventós i Fatjó, els mateixos accionistes de Codorníu,S.A. Es dedicava a la comercialització de la varietat Delapierre, un 

xampany de cava elaborat a can Codorníu.  
 
9 S'havia casat amb Amàlia Soler i no van tenir descendència.  
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i la Unió Sadurninenca, que amb l’acompanyament, altra vegada, de l’Orquestra–Cobla la Principal van interpretar, 

entre d’altres, El cant del poble10, La donzella de la costa11 i La Marsellesa. La jornada es va cloure al mateix lloc amb 

una altra audició de sardanes a càrrec de la reiterada orquestra local. 

 Per combatre l'atur l'Ajuntament republicà va decidir crear una borsa de treball el 16 d'abril de 1932 "[...] en la 

qual puguin inscriure's tots els obrers en atur forçós que portin quan menys un any de residència a la Vila. Tots els obrers 

que s'inscriguin donaran els noms i domicili i la classe de d'ofici que tinguin i així mateix declararan la data des la qual 

estan a l' atur.L'Ajuntament repartirà els treballs per torns setmanals tenint en compte en començar el funcionament de 

la borsa de treball d'ocupar l'obrer que no treballi i finalment procurarà per tots els mitjans que estiguin a l'abast de 

l'Ajuntament, en mèrits de la legislació social, que els patrons no puguin ocupar en les tasques de les seves indústries, 

comerços i professions, obrers forasters transeünts en quan n'existeixin en atur forçós en domicilis de la Vila"12 Per 

atendre les famílies més necessitades s'establí a partir de l'abril de 1932 el repartiment de pa, carn i arròs amb càrrec al 

pressupost municipal. 

 Un dels projectes més reeixits en l'àmbit urbanístic va ser la redacció i aprovació inicial de la urbanització de 

l'anomenada Zona Nord, que havia elaborat l'arquitecte municipal, senyor Josep Ros 13. El juny de 1933 es va posar en 

marxa l'expedient per a l'adquisició de l'immoble de ca les Tiues, adossat a la façana de la Casa de la Vila, que 

                                                 
10 Himne que pretenia substituir Els Segadors, amb lletra de Josep Maria de Sagarra i música d'Amadeu Vives. El va estrenar l'Orfeó Català 

el 18 d'abril de 1931 i comença amb els versos : " Glòria catalans, cantem! Cantem amb l'ànima!".  
11 Podria tractar-se de la sardana Llevantina del compositor Vicens Bou i Geli (1889 - 1962) amb lletra de Joan Serracant i Manau. La 

primera esfrofa fa així: " Una donzella de la costa de Llevant/ a l'abrandar-se la llum clara en l'horitzó/ sentia en somnis les parales de 

l'amant/ que va deixar-la sola i trista en el dolor".  
12 Acta del plenari de16 d'abril de 1932. Arxiu Municipal de Sant Sadurní.  
13 Josep Ros i Ros ( Martorell , 1885 - 1951) .  
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culminà el 27 d'agost de 1934; i s'ordenà el desmantellament del fossar d'Espiells i el trasllat de les restes al cementiri de 

Monistrol. 

 En l'àmbit més estrictament polític el juliol de 1932 el Consistori intervingué de mediador arran l'arribada a la Vila 

d'un reforç de la Guàrdia Civil que va havia procedit a la detenció d'alguns pagesos rabassaires; el mes següent es van 

enviar cartes al Ministre de la Guerra i al President de la Generalitat demanant la dissolució i desarmament del 

sometent per considerar-lo reaccionari i monàrquic; es va iniciar la tramitació per incautar el cementiri de Monistrol 

d'Anoia, propietat del marquès, amb la protesta fulminant del seu administrador, Francesc Toldrà i Coromines, i el 27 de 

setembre de 1933 s'acordà comunicar a la directora del Col·legi religiós de les Germanes Carmelites de la Caritat que 

en data 1 de gener de 1934 havia de deixar lliure l'immoble municipal que estava ocupant l'escola14. El 8 de setembre 

de 1933 al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, en presència del president de la Generalitat de Catalunya Francesc 

Macià, l'alcalde Miquel Bruna s'havia concedit un diploma de Fill Honorable de Sant Sadurní al president del Parlament 

de Catalunya, Joan Casanovas i Maristany de cal Milà, i més endavant s'acordà celebrar un altre homenatge a la 

figura del músic Pau Casals. 

 La denúncia judicial contra l'alcalde Miquel Bruna Vilà interposada pel xampanyista Joan Miró i Bages arran 

l'ordre d'enderrocament d'un mur no alineat d'acord amb els plànols urbanístics, va comportar que el setembre de 1933 

es comuniqués a l'alcalde l'auto de processament amb una fiança de 3000 pessetes i amb l'ordre de presentar-se cada 

quinze dies al Jutjat de Primera Instància de Vilafranca. En el plenari del 21 de setembre Bruna va presentar la seva 

dimissió com alcalde, mantenint-se però com a regidor, perquè considerava un desprestigi veure's processat, però la 

resta de regidors li van fer costat solidaritzant-se amb ell i demanant-li que retirés la dimissió. 

                                                 
14 Ubicada a l'actual edifici de l'Índex. L'Escola Professional i Domèstica situada ben be al costat no va rebre el mateix tracte en aquella 

ocasió. 
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 Després de les eleccions municipals del 14 de gener de 1934, amb un 56% dels vots favorables a la candidatura 

d'Esquerra Republicana - Unió de Rabassaires i un 43% per al Bloc Catalanista Republicà de caràcter conservador, 

l'Ajuntament va continuar a partir de l'1 de febrer sota la presidència de Miquel Bruna i Vilà acompanyat del regidors 

afins Joan Duran i Ferrer, Jaume Ferrer i Carbó, Antoni Lloret i Miquel, Josep Escarré i Vallverdú, Francesc Tubella i Rosell, 

Pere Esteve i Llopart i Josep Ferrer Martí; mentre que Antonio Raventós i Riba, Josep Varias i Bou, Jacint Cuscó i Esteva i 

Joan Alemany i Vendrell formaven la minoria. 

 Arran dels Fets del 6 d'octubre de 1934 ( que s'expliquen i analitzen en detall en aquest llibre, al relat sobre el 

conflicte rabassaire de can Guineu) i com a conseqüència dels greus esdeveniments ocasionats per la detenció de 

quinze propietaris agrícoles i la irrupció a la Vila per alliberar-los del Batallón de Cazadores de África, número 7 de la 4a 

División, sota les ordres del capità Celestino Ruiz de Sáiz de Santamaria, es va destituir el consistori democràticament 

escollit i s'imposà manu militari un nou alcalde ( Salvador Rovira i Torelló)15 i nou regidors ( Andrés Hernández Márquez, 

Antoni Bardella i Paul, Antoni Dalmau i Guibernau, Joan Moliner i Salvador, Antoni Gana i Ferrés, Arseni Rosell i Ferran, 

Pere Torelló i Esteva i Joan Roig i Esteva). Al menys setze sadurninencs van der detinguts i empressonats a diferents 

indrets de Barcelona. ( Veure la llista al capítol d'Annexes). 

 El 2 de maig de 1935, per un decret del Governador General interí de Catalunya i President de la Generalitat es 

van substituir els sis regidors Andrés Hernández, Antoni Bardella, Antoni Dalmau, Joan Moliner, Antoni Gana i Arseni 

                                                 
15 Era la tercera vegada en aquell segle que les autoritats civils supralocals i les militars intervenien per canviar la voluntat dels electors de 

Sant Sadurní. La primera va esdevenir després de la Setmana Tràgica (1909) quan el governador civil destituí l'alcalde Pere Poch i Carbó; i 

la segona, a l'inici de la Dictadura de Primo de Rivera (1923) , quan el caporal de la Guàrdia Civil local, Moisés Hernández Herrera, en 

representació també del governador civil, destituí l'alcalde Joan Sala i Tubella i tots els seus regidors. La quarta es produiria el gener de 

1939, després de l'ocupació de Sant Sadurní per les tropes franquistes, i la cinquena i totes les que van venir després quan els governadors 

civils del règim feixista van nomenar a dit tots els alcaldes i regidors fins el 1979, quan es van celebrar les primeres eleccions 

democràtiques de la segona meitat del segle XX.  
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Rosell per Joan Alemany i Vendrell, Josep Maria Font i Rigol , Jacint Cuscó i Esteva, Domènech Munné i Claramunt, 

Salvador Gibert i Singla i Delfí Rosell i Juncosa. Tots ells eren persones d'ordre. 

 Sense els regidors escollits democràticament pels veïns, l'alcalde i els regidors imposats pels militars van governar 

el municipi a cop de decret, sense debat intern ni contrast d'opinions i propostes. L'activitat municipal va decaure en 

quantitat i qualitat i la riquesa dialèctica dels plenaris va esdevenir una monòtona i avorrida cantarella en boca del 

secretari municipal de torn que es limitava a llegir en veu alta els decrets aprovats amb anterioritat. Potser 

l'esdeveniment més rellevant d'aquesta etapa va ser la celebració de l'homenatge que l'anterior ajuntament havia 

programat en honor del músic Pau Casals16 , que se celebrà el 30 de maig de 1935. Es van tramitar algunes llicències 

d'obres importants, com la de reformes del Molí Guineu de l'empresa La Gelidense, S.A. , i la de la Bòvila del Noya de 

Joan Juvé i Baqués; es va iniciar el projecte d'urbanització promogut per la Casa Mestres a l'indret de la carretera de 

Sant Quintí, amb l'obertura de nous carrers i amb les corresponents indemnitzacions; es va reorganitzar el barri de 

l'Ajuntament i es va reiterar la petició d'una altra escola de pàrvuls, ja formulada pel consistori anterior.  

 Quaranta vuit hores després de la victòria electoral del Front d'Esquerres17 a les eleccions generals del 16 de 

febrer de 1936 —i després de l'amnistia general atorgada a tots el implicats en els fets d'Octubre de 1934— es constituí 

l'Ajuntament amb els mateixos regidors d'abans de l'octubre de 1934, a excepció de l'alcalde Miquel Bruna que a 

causa del procés obert fou substituït per Napoleó Montagut i Duran. El 6 de març es va enviar un ofici al Conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació a l'anomenat Museu Boet18 " [...] pregant-li que tenint en compte els 

objectes de valor els quals poden ser d'interès sota en punt de vista geològic i històric, informi a la Junta de Museus de 
                                                 
16 Pau Casals i Defilló ( El Vendrell, 1872 - San Juan, Puerto Rico, 1973)  
17 Així es va denominar la coalició que va guanyar les eleccions generals del 16 de rfebrer de 1936. L'quivalent a Espanya va ser el Frente 

Popular.  
18 Propietat d'Antoni Mir i Capella de can Guineu i ubicat en un immoble de la seva propietat del carrer de l'Església. 
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Catalunya a fi i efecte que dictamini el seu valor i en el seu cas proposi a la Generalitat de Catalunya que passin a ser 

objectes de valor nacional, i a la vegada que els mateixos no surtin d'aquesta Vila, per la qual cosa l'Ajuntament 

crearia i organitzaria un museu de caràcter municipal per a la seva conservació i exposició".  

 Abans del cinquè aniversari de l'adveniment de la República, una comissió creada expressament per a l'ocasió 

va emetre el següent dictamen19: " [...] A fi de donar el màxim relleu i esplendor a les fetes del dia 14 d'abril, data en la 

qual, l'any 1931, el poble de Catalunya i de la resta d'Espanya es va donar el gloriós règim democràtic que ha assolit 

una part molt principal i en el pervindre assolirà d'una manera completa la llibertat del poble, fent que sigui definitiva e 

íntegra aquesta llibertat per mitjà d'una política social més justa i equitativa, aquest Ajuntament, sense regatejar cap 

sacrifici i considerant la festa del 14 d'abril com la de més importància sota tots els aspectes polítics, socials i patriòtics, 

ha confeccionat un programa de festes que donades les poques possibilitats econòmiques d'aquesta Corporació creu 

que és el màxim que pot fer enguany, ja que els pressupostos con són malauradament confeccionats per un 

Ajuntament que senti veritablement l'esperit republicà com se sent l'Ajuntament popular actual.  

 Per tots aquests motius [...] els dies 12, 13 i 14 d'abril el campanar de la Casa de la Vila serà il·luminat. El dia 14 

d'abril, a les onze del matí, s'aplegarà a la Plaça de la República degudament formats en processó cívica els nens i les 

nenes de les Escoles Nacionals d'aquesta Vila encapçalats per llurs mestres i mestresses, els quals precediran a les 

autoritats locals , Consell local i representants d'entitats, i acompanyats per l'orquestra La Principal d'aquesta Vila es 

dirigiran amb aquesta formació a la sala d'actes de l'Ateneu Agrícola. Una vegada arribats allí, s'executarà un 

programa de cant sota el següent ordre: 1er. El cant del poble; 2on Els Segadors20 i finalment l'Himne de Riego21. A 

                                                 
19 Llibre d'actes del plenari. Abril de 1936. Arxiu Municipal. 
20 Hinne Nacional de Catalunya.  
21 Himne Oficial de la República. 
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continuació recitaran algunes poesies els alumnes de les escoles i hi haurà un parlament a càrrec dels senyors mestres, 

cloent l'acte el senyor Alcalde. Una vegada acabat l'acte i en la mateixa formació cívica es dirigiran a la Placa de la 

República on es farà en típic repartiment de confits22[...]". 

 El nou regidor Pere Raventós i Oller que s'havia incorporat el 28 de febrer de 1936 va rebre tres mesos després una 

comissió de paletes en atur forçós "[...] els quals li han pregat que s'estudiï la possibilitat que l'Ajuntament tingués en 

compte a l'hora d'emprendre les obres de la plaça del mercat23, donant una preferència als que portin més temps 

aturats i es trobin en major necessitat, fent també constar l'oferiment d'alguns elements que estan disposats a treballar 

encara que el pagament dels jornals se'ls abonin amb algun retard per raó de les disponibilitats de l'Ajuntament[...]24" 

 El 30 d'abril de 1936 el plenari presidit per Napoleó Montagut va aprovar per unanimitat testimoniar el condol per 

l'assassinat dels germans Badia25 i el 3 de juliol tots els regidors i l'alcalde van renunciar als càrrecs.  

 El cop d'Estat del 18 de juliol de 1936 encapçalat pel general Francisco Franco 26 va comportar l'inici de la Guerra 

Civil que s'allargaria en el cas de Sant Sadurní fins el 22 de gener de 1939, quan les tropes feixistes van ocupar el 

municipi. Finalment el 9 d'agost, quan la Vila es trobava immersa en actes d'extrema violència, el plenari va acordar 

que "[...] l'Ajuntament , amb subjecció a les normes que estableix el Decret de la Generalitat de Catalunya, entenent 

però que en quan als càrrecs serà convenient i just que quedés constituït tal i com estava el 6 d'octubre de 1934, el 

                                                 
22 Seguint la tradició del Rengle de l'Ajuntament s'obsequiava aleshores la quitxalla (i encara s'obsequia actualment) amb una paperina 

de confits. 
23 El mercat setmanal dels dijous se celebrava a la Plaça de la República, davant mateix de la Casa de la Vila.  
24 Llibre d'actes del plenari. Arxiu Municipal. 
25 Miquel i Josep Badia Capell havien estat assassinats el 28 d'abril, davant el número 38 del carrer Muntaner de Barcelona , per pistolers 

de la FAI, com a represàlia per la campanya que el primer havia emprès contra l'organització anarquista quan havia estat Cap del 

Serveis de la Comissaria General d'Ordre Públic de la Generalitat republicana.  
26 Francisco Franco Bahamonde ( Ferrol, 1892 - Madrid, 1975)  
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senyor Miquel Bruna i Pere Esteve demanen la paraula i concedida diu Bruna que, en quan a ell es refereix, després 

d'agrair l'atenció que se li té, es veu en la impossibilitat d'acceptar la primera Alcaldia, per la immensa aglomeració de 

feina, la qual cosa no li permetria atendre degudament els diferents afers municipals tal com es mereixen; sol.lucionant-

se l'objecció de Bruna amb les manifestacions de la presidència i acceptant-se per unanimitat que al senyor Bruna se'l 

designi com alcalde primer concedint-li dos mesos de llicència, per tal que aquest període de temps es redueixi la 

feina que avui no li permet entrar, conformant-se amb aquesta solució el senyor Bruna27. 

 El senyor Pere Esteve manifesta que ell no pot donar el seu consentiment per quan l'Esquerra el separà de la seva 

organització, essent precís per ocupar aquell càrrec que tots els partits del Front Popular28 li ratifiquin llur confiança, 

revalidant-se així per al mateix lloc. En vista de les manifestacions del senyor Esteve s'acorda convocar per avui mateix 

a les 9 de l vetlla els representants de tots els partits del Front Popular per tal que els mateixos ratifiquin la confiança al 

senyor Esteve, a fi que resolta la seva objecció es pugui procedir a la constitució de l'Ajuntament [...]". L'acta de la 

sessió de les 9 del vespre del mateix 9 d'agost recull que : "[...] i resultant que dels dotze regidors que per dret 

corresponen a aquest Ajuntament, els anomenats Antoni Raventós i Riba, Josep Varias i Bou, Jacint Cuscó i Esteva i 

Joan Alemany i Vendrell pertanyen a partits desafectes al Front Popular, i per tant al Règim, de conformitat amb l'article 

primer de l'esmentat decret [de la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, de data 22 de juliol de 

1936] s'acorda substituïr-los pels senyors Pere Raventós i Soler, Josep Perramón i Urpí i Lluís Ferrer i Armengol com a 

suplents que en ordre segueixen a les llistes electorals del Front Popular, i el senyor Jaume Capellades i Rosell, designat 

de comú acord pels partits que integren el repetit Front Popular. 

                                                 
27 No sabrem mai si va actuar per voluntat pròpia, esgarrifat del què esdevenia al carrer sense cap possibilitat d'impedir-ho, o si el van 

obligar a retirar-se.  
28 Volia dir Front d'Esquerres.  
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 Acte seguit i vacants els càrrecs d'alcalde primer, segon, tercer i quart es procedeix per elecció amb el següent 

resultat: Miquel Bruna i Vilà, 11 vots; i havent obtingut majoria absoluta queda proclamat alcalde, passant tot seguit a 

ocupar la presidència. Seguidament es procedeix a escollir alcalde segon amb el resultat següent: Pere Esteve i Llopart, 

11 vots, per la qual cosa, reunint majoria absoluta queda proclamat alcalde segon. Es procedeix a l'elecció d'alcalde 

tercer i resulta Jaume Ferrer i Carbó, amb 11 vots, quedant així proclamat alcalde tercer; i finalment, pel mateix 

procediment s'elegeix alcalde quart a Antoni Lloret i Miquel, resultant així constituït l'Ajuntament en idèntica forma que 

ho estava el 6 d'octubre de 1934[...] S'acorda també concedir dos mesos de llicència al senyor alcalde Miquel Bruna i 

Vilà per atendre els seus inajornables afers particulars [...]". Amb aquesta giragonça orquestrada per Pere Esteve i 

Llopart, ell mateix va esdevenir la primera autoritat municipal, simultaniejant aquesta responsabilitat amb el poder que 

ja exercia al carrer al capdavant del Comitè de Milícies Antifeixistes.  

 

 

Empreses, negocis, comerços i pagesos 

 

L'economia local de l'etapa de la Segona República ens fonamentava en la indústria del xampany i auxiliars; en la 

metal·lúrgia, el tèxtil i el paper; en el comerç i en l'agricultura. Les empreses xampanyistes més importants que 

s'havien creat seguint l'exemple de can Codorníu eren Calixtus, Canals, Castellblanch, De la Serra, Freixenet, 

Fontanals, Gramona, Lavernoya, Lincoln, Macabeo, Massana, Mas Oliver (Calet) , Mestres, Noya, Rigol, Ros, 

Santacana Roig i Santet. A més hi havia una colla de particulars que el.laboraven xampany que venien 
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principalment al mercat barceloní, com era el cas de Pere Duran i Sàbat de can Benet - la Prúa que tenia l'Hotel 

Ritz com a client. 

 La producció de Codorníu va evolucionar a l'alça durant la primera meitat de la dècada, situant-se en 

1.273.188 ampolles el 193529 (106.099 caixes de 12 unitats), mentre la resta la seguien a una gran distància. El 

nombre d'empleats a sou de la primera empresa xampanyista local era de 151 el 1931, i la suma de tots els 

treballadors de la resta de marques no arribaven a superar en nombre als que formaven part de la nòmina de 

Codorníu. El xampany Montaner, que havia tingut una certa rellevància a la dècada anterior ja havia desaparegut 

en iniciar-se els anys trenta a causa de la mort de Josep Montaner i Oller el 1927. La família Baqués tenia des del 

1872 un pròsper negoci de vins, moscatells i misteles al carrer Francesc Macià, 65 (l'actual carrer Sant Antoni) , que 

havien estat premiats a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. 

 Aquest sector xampanyista i vinater disposava d'una indústria auxiliar integrada per diversos tallers mecànics que 

garantien la fabricació, el funcionament i el manteniment de la maquinària que s'utilitzava en l'agricultura, les 

premses de raïm, els cellers i les caves. Els vuit més destacats eren el de Francisco Sàbat al carrer Diputació, 33 i 

els de Joan Cuñat al carrer Esgléssia ,7 ; el de Pelegrí Forns al carrer Sant Pere, 11; el de Ramon Amat, el Ramonet 

Somniers, al carrer doctor Escayola, 22 (conegut popularment com carrer Cavalllers) ; els Tallers Bosch als carrers 

Primer de Maig ( l'actual carrer Hospital) , o Francesc Macià, 2 , per la banda del darrera; el de Josep Parramón, 

de cal Ferrer de Tall (Montserrat,3) , el de Joan Raventós, al carrer Diputació, 7 i 9), el de Marcel Sala ( carrer 

Diputació, 26 - 28) i el de Blai Madonna i Sorice (carrer Sant Antoni, 21), tots ells amb professionals molt qualificats. 

El transport i la missatgeria estava en mans d'Àlvar Claparols, Vídua de E. Riba, Pere Mestres, B. Benaiges , F.Blanc 

                                                 
29 El 1893 Codorníu havia venut 11.808 ampolles; el 1900, 117.000; entre 1906 i 1910 un promig de 210.370 anuals ; i entre 1911 i 1915, 

317.710 també de promig. La xifra de producció de 1935 inclou les marques Codorníu i Delapierre.  
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(carrer Primer de Maig), Isidre Valls ( carrer Àngel Guimerà, 5, l'actual carrer Església), Miquel Nutó ( tenia la seu al 

Bar del racó del Raval) i Sebastià Lèsera (Raval del 14 d'abril, 2), i de les reparacions d'automòbils i camions se'n 

encarregaven els Tallers Forns i Emili Lloret (Raval, 40) . En el sector de la construcció destacaven els contractistes 

d'obres Joan Moliner, Rafael Isart, els Mosaics Solà (tenia les oficines al carrer Francesc Macià, 37, i la fàbrica i el 

magatzdem al carrer Indústria, 28) , així com les bòviles del Serra, la del Valldeperas (Montserrat, 36) , la d'Antoni 

Navarro (Plaça de la República, 4), de cal Serafí i la del cal Mota. Josep Ferrer al número 7 del carrer Diputació es 

va especialitzar en la fabricació de pupitres de ciment armat per a l'elaboració de xampany i Joan Cuscó i fills els 

fabricava de fusta. La imprempta de Josep Varias i Bou ( al Raval) proveïa d'etiquetes i collarins a les empreses de 

xampany  

 Al marge del sector principal del xampany, als afores de la Vila hi havia dues colònies, una de filatura ( la de 

la colònia Font i Pujols30 en l'aiguabarreig del Riudebitlles i l'Anoia) i una altra dedicada a la fabricació de paper 

(La Gelidense, al Molí Guineu) , que aprofitaven els recursos hídàulics de l'Anoia i que treballaven a dos i tres torns. 

Entre una i l'altra superaven àmpliament el centenar d'empleats els quals formaven un món apart donades les 

seves particulars circumstàncies d'ubicació geogràfica. A l'interior del casc urbà l'empresa Maquinaria Moderna 

para Construcciones y Obras Públicas, S.A. més coneguda com cal Benach, era tota una singularitat. En unes 

instal·lacions ben equipades i amb personal qualificat es dedicava a la construcció de tractors eruga destinats als 

moviments de terres. La família Benach n'era la propietària i el negoci era força rendible. Alguns del seus models 

es van exportar a Turquia. El 1930 sembla que l'empresa ja tenia més de 50 treballadors en nòmina, xifra que 

s'incrementaria en un 50 % aproximadament durant el període de guerra, quan es van adaptar els ginys que 

                                                 
30 Abans can Jordana i després colònia Pons. 
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fabricaven per convertir-los en tancs i carros d'assalt i per a l'arrossegament de peces d'artilleria, i quan es va 

habilitar el taller per reparar els tancs T 26-B de fabricació soviètica i camions avariats de l'exèrcit republicà. El 

1935 l'enginyer Joan Benach ja havia dissenyat un tanc que tenia intenció de fabricar, molt diferent per cert als 

que es van acabar construint entre 1936 i 1938.  

 Els establiments comercials més reconeguts a l'època eren les pastisseries de cal Simón ( al carrer Primer de Maig, 

1) , cal Rosell i cal Carafí (ambues al carrer Cavallers) ; les xarcuteria de cal Miqueló ( carrer Primer de Maig) i la 

de Joan Duran i Ferrer de cal Pilaté (Cavallers, 7) ; les fleques de cal Mitjà i de cal Rela ( ambdues al Raval) ; les 

botigues de roba de casa Mercè, de Josep Esteva i Casas (Cavallers, 15) i cal Ticus ( Raval) i les botigues de 

colonials de cal Fonso (Plaça de la República) i cal Santacana ( carrer Cavallers, 18) ; les farmàcies Guardiola i 

Viader ( als carrers Cavallers i Primer de Maig respectivament); la llibreria Huguet (carrer Cavallers, 11), la merceria 

Vilalta (carrer Cavallers) ; l'esparteria i taller d'escombres Els Quatre vents d'Armengol Sibill (Francesc Macià, 20); la 

fàbrica de pastes de cal Raspall (Cavallers, 17) i la de farina de la marca La Sagrada Família (Raval, 39), propietat 

dels socis Miquel Bruna i Vilà i Jaume Nutó i Ferrer; els fabricants de sifons i gasoses Vídua de Pere Ferrer ( Raval, 

53) i Pere Raventós (Francesc Macià, 59); la lleteria de cal Sol (carrer Cavallers); la tintoreria de Simon Solanes 

(Cavallers, 10); la botiga de fruites, conserves i carbó de J. Botet i Comas ( Cavallers, 9); els establiments de venda 

d'olis i queviures de Jaume Casadó ( Montserrat, 6) , de Pere Font / cal Taiona) i de Salvador Guilera (Raval, 33); el 

comerç d'Antonio Cardús ( Montserrat, 1) on es venien comestibles, pesca salada i derivats del tocino; els bars del 

Cafè de la Plaça (a la Plaça de la República), el Català Bar de Josep Baqués ( al carrer Primer de Maig, 7) i el 

Novelty (Raval,1) .  
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 Els sastres estaven a la Plaça de la República, on hi havia els establiments Les Novetats i Casanovas , ca 

l'Antoni Lloret (Montserrat, 2) , ca l'Escolà del carrer Hospital, cal Josep Mestres (Raval, 45), i cal Domènech (Raval, 

33) . La sabateria més cèntrica era la Colón, ubicada al número 11 també del Raval. Tots ells convivien amb una 

munió de petits negocis i comerços familiars: revenedors de vins i aiguardents (com Antonio Cardús, Ramon 

Saumell i Pere Esteve i Llopart), fusters i ebanistes (com Adjutori Forns del carrer Montserrat, 5 i 7, Albert Giró, Josep 

Tarrida, Jaume Rebulà, Antoni Tarrida , Manobens i cal Gardet), perruqueres i barbers ( com Josep Oliver de cal 

Zorrilla, Jaume Canals i Pere Canals), constructors i restauradors de carruatges (com Vicens Castdells al carrer de 

la Indústria, Daniel Nadal al carrer Marc Mir, 26 , Manel Bardina al carrer Montserrat, 28 i Pere Esteva al carrer 

Nord), fabricació i reparació de guarniments per animals de tir i carruatges ( a càrrec d'Antoni Dalmau, al carrer 

Sant Antoni, 1 i Solà i Vives al carrer de l'Esgléssia, núm 3) ; ferrers i manyans (com Pau Domingo i Emili Castells al 

carrer Esgléssia, 30), boters ( com els de cal Gana), rellotgers com Pascual i Pere Uyà i espardenyers, basters, 

matalassers, esquiladors i pintors ( com Joan Sala de la Plaça de l'Església, 2) , entre molts d'altres oficis. Hi havia 

dues fondes, una a cal Xic Maxina, propietat de Joan Parera i Raventós, i l'altra a cal Ton de la Fonda, ambdues al 

carrer Sant Antoni; dues cases de menjars, Cal Delmas (Raval, 31) i cal Domènech (Raval, 36) i es podien 

contractar quatre orquestres, Els Escolans, La Principal, l'Orquestrina Jazz del Noya i el Quintet popular. Jaume Font 

i Ribera, nascut a la Vila però establert a Igualada, continuant la nissaga dels Napoleón, mantenia un estudi 

fotogràfic al carrer de l'Església, 23 amb la denominació de Fotografia J. Font. Les sucursals del Banco de Vizcaya 

al Raval i la de la Caixa de Pensions al carrer Hospital oferien en exclusiva els seus serveis d'estalvi i crèdit. La 

representació de les bombes Bloch i d'aparells de radio l'ostentava Josep Costa (Francesc Macià,1). Entre els 
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professionals liberals destacaven els doctors Planas i Manuel Deó, el notari Casas , el dentista Masana i el veterinari 

Valentí Pugmartí i Llopart de cal Ferrer Nou (Vilafranca, 1) .  

 Els grans propietaris agrícoles locals ( els Mir de can Guineu, els Escrivà de Romaní de Monistrol, els Rossell 

d'Espiells, els Rovira de la Foradada, els Romeu de can Romeu dels Borrulls...) explotaven les seves finques amb el 

sistema de parceria o rabassa, a excepció de Manuel Raventós Fatjó de Can Codorníu que les feia treballar per 

personal contractat a sou. La resta de mitjans i petits propietaris cuidaven les seves terres directament, tot i que en 

alguns casos també les cedien a rabassa total o parcialment. La producció de raïm es destinava majoritàriament 

al xampany, però tenia molta importància la distribució i venda de vins a l'engròs i a doll, així com l'elaboració de 

misteles i moscatells. 

 

La vida parroquial local  

  

La religió catòlica a través de la parròquia exercia tradicionalment una enorme influència sobre la població 

sadurninenca i no només en les qüestions de caràcter espiritual sinó també en temes materials i civils. La moral pública 

a l'inici dels anys trenta era més religiosa que laica i la ciutadania així ho tenia assumit i acceptat. Hi contribuïa la 

confessionalitat de l'Estat i l'absència de cap altra opció que competís amb el catolicisme; la tradició i l'arrelament de 

l'església catalana i la fidelitats dels seus adeptes; i la presència de dues ordres religioses al municipi dedicades a 

l'ensenyament. En aquest context la parròquia de Sant Sadurní, regida per mossèn Joan Salvans i Basses, i en menor 

mesura la de Monistrol, així com les ordres religioses, jugaven un paper decisiu en l'adoctrinament de la població i en la 

determinació de la seva escala de valors i dels seus principis morals i ètics. Entre el 14 d'abril de 1931 i el 18 de juliol de 
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1936, com veurem tot seguit, la parròquia d'una banda, i les ordres religioses de les Germanes Carmelites de la Caritat i 

els Hermanos de San Gabriel d'una altra, es van haver d'afrontar a una escalada legislativa republicana que intentava 

limitar el seu paper i supeditar-lo al laïcisme de la societat. Òbviament es van defensar amb els mitjans al seu abast, 

però no els va quedar més remei que adaptar-se a la nova situació, la qual cosa no vol dir que perdessin la seva gran 

capacitat d' influència sobre una gran majoria de les famílies sadurninenques. 

 El maig de 1936 arran d'una processó religiosa pels carrers de la Vila organitzada pel rector mossèn Joan Salvans, 

el regidor Pere Raventós intervingué en el plenari municipal per "[...] posar de manifest el perill de que es produíssim 

incidents i alteracions de l'ordre públic si l'Ajuntament no té cura de procedir amb el màxim de tacte en aquestes 

qüestions desagradables i sempre perilloses, per la qual cosa proposa que s'acordi notificar al senyor Joan E. Salvans, 

rector de la parròquia de Sant Sadurní d'Anoia, l'obligació que té, d'acord amb la legislació vigent de la República, de 

demanar el corresponent permís a l'alcaldia per celebrar manifestacions en els carrers de la Vila i, en general fora del 

temple, encara que aquests siguin de caràcter religiós catòlic, tan si són en forma de litúrgia com si són d'altre caire, 

com també queden autoritzades d'acord amb la legislació vigent, els viàtics i comunions a domicili, sempre que 

aquestes serveis no tinguin forma ni caràcter de manifestació i que per a procurar així n'hi haurà prou que el capellà 

encarregat del mateix ho faci solament acompanyat de dues persones i es traslladin al domicili de l'interessat en un 

cotxe dels anomenats tancats o coberts". La resta de regidors hi van votar a favor, acordant-se comunicar-li l'acord al 

rector del poble.  

 Durant la República i la Guerra Civil la influència de l'Església va semblar que havia minvat o desaparegut, però 

era un miratge: va emergir amb més força després de la victòria franquista i es va identificar amb la dictadura de forma 
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vergonyant. En contrapunt, també cal dir que en el cas de Sant Sadurní la parròquia va ser molt rellevant en la transició 

de la dictadura a la democràcia, abans i després de la mort del general Franco. 

 

L'adoctrinament religiós, la sexualitat, el laicisme i l'anticlericalisme els anys trenta 

 

Les mesures laiques aplicades per les autoritats republicanes nacionals i locals van tenir un gran impacte en la societat 

sadurninenca i aquest va ser un dels debats del període 1931 - 1936. La nova Constitució republicana es declarava 

laica i propiciava en conseqüència una colla de mesures que afectaven els interessos religiosos en joc. A Sant Sadurní 

el primer que va posar el crit al cel ( i mai millor dit) va ser el rector de la parròquia, mossèn Joan Salvans, camuflat sota 

el pseudònim de Sadurní al butlletí mensual de l'escolania local Joventut Cristiana. El número de maig de 1931, just un 

mes després de la proclamació de la República, va evidenciar el punt d’inflexió de la publicació; va abandonar la 

neutralitat i el cofoïsme que havia mantingut durant la Dictadura de Primo de Rivera i es va afegir incondicionalment als 

grans debats de l’època que comprometien l’església catòlica: la separació de l’Església i l’Estat, la llibertat de 

consciència, l’escola laica ─que afectava a les tres escoles locals31 de les ordes del Hermanos de San Gabriel i les 

Germanes del Carme─, el matrimoni civil i el divorci. Sota la capçalera de la publicació s’hi va afegir una protesta 

contundent en forma de llegenda : “En nom de la Llibertat, en nom de la Justícia, en nom de la Cultura, en nom de la 

Civilització, pel prestigi de la República, protestem de la campanya iniciada en contra dels Jesuïtes i en contra les 

restants Ordes Religioses”.  

                                                 
31 El Col.legi Sant Josep, el del Carme i l'Escola Professional i Domèstica.  
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 En l’editorial d’aquest mateix número signat per Jaume Raventós i Domènech, amb el títol La persecució dels 

religiosos32, aquest sadurninenc resident a Barcelona manifestava: “[...] Ells [ referint-se als religiosos i a les religioses] 

han renunciat a la sensualitat i els atractius mundans per mentre visquin. No són per a ells ni els espectacles on tot el 

món s’apilota, ni les públiques diversions on la gent va a escampar les cabòries, ni les rialles encomanadisses de les 

multituds, ni els àpats de les grans festes, ni tan sols els idil·lis honestos de la llar, ni tampoc els esplais innocents de la 

família, i una turba d’inconscients els increpa:  

 ─Mireu quina vidassa es donen! Panxacontents! Com s’atipen, com jeuen, com gaudeixen! Sortiu d’aquests 

cataus de disbauxa! Aneu-vos-en a un altre país amb les vostres orgies!. 

 Ells descendents dels antics diaques cent vegades expoliats per la tirania, recomencen a constituir una 

vegada més el patrimoni del pobre i, amb cabals propis o amb cabals que capten, o amb cabals que guanyen , 

eduquen els pobres, recullen els orfes i els desheretats de la fortuna i renuncien la pròpia família per a donar-se 

com germans a tota la humanitat, i una tropa d’energúmens els insulten: 

  ─Burgesos! Egoïstes! Us beveu la sang dels pobres! Esclafem aquesta vampirs ! [...]  

[...] Es cridaran visques a la llibertat i la llibertat hi serà per als pertorbadors de l’ordre, per als conspiradors, 

per als viciosos, per als embaucadors de multituds; però es voldrà negar la llibertat als qui s’associen per a 

practicar els consells evangèlics; es proclamarà com un dogma de la fraternitat humana i es voldrà fer excepció 

dels qui renuncien la família pròpia per a millor sentir la fraternitat universal; es decretarà la igualtat i s’exigiran lleis 

excepcionals contra els que es fan iguals als pobres per amor a Jesucrist; s’establiran com a base social els drets 

                                                 
32 Joventut Cristiana, núm 69, maig de 1931, p, 1 i següents. 
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de l’home per a venir a parar que no són tals homes els que vesteixen l’hàbit religiós; i fins els que propugnen el 

comunisme renegaran dels únics que legítimament el practiquen [...].  

[...] Si tots aquestes elements tinguessin Jesucrist al seu abast el tornarien a crucificar entremig d’una pasqual 

cridòria, com que no el poden heure personalment, llurs ires prenen per blanc els que més s’hi assemblen, els més 

pròxims seguidors, els imitadors de més a prop, els religiosos. Ell són les ales amb que vola l’Església i pensen els 

enemics d’aquesta que una Església aixafada fora una Església vençuda. De manera que les actuals persecucions 

són la continuació de la persecució de que fou víctima Jesuscrist, els complots d’ara són la seqüència del complot 

del Sanadrí a Jerusalem, els crits d’ara són el ressò de la cridòria que va començar davant del pretori de Pilats[...].. 

[...] I aquest temor que es podria convertir en una tristíssima realitat és el que ens ha de juntar a tots els que 

professem la fe de Jesucrist a la vora dels prelats, de les jerarquies eclesiàstiques, de les juntes autoritzades, dels 

perseguits i del mateix Jesucrist per a lluitar sense por, ni mandra, ni vacil·lació, amb la ploma o la paraula o amb 

el vot, amb tota mena d’actuació que ens sigui recomanada en pro dels interessos de l’Església, en pro de les 

ordes religioses, en pro de la fe de les futures generacions, en pro de la vocació donada per Déu al nostre poble, 

demostrant amb actes que si no s’ha extingit la nissaga dels inconscients, ja no hi caben en aquests temps, i 

menys en aquesta temporada de Pentecosta, ni els dormilegues que no s’adonen del que passa, ni els covards 

que s’amaguen perquè no gosen donar la cara”.  

En el mateix número de Joventut Cristiana s’hi incloïa el següent manifest a la recerca d’adhesions: “ Com a 

lògica conseqüència de l’acatament que han fet el nou Règim, des d’un principi, les primeres Autoritats 

Eclesiàstiques de Catalunya, totes les ordes religioses de la nostra Pàtria, el dia 4 de juny hissaran damunt de llurs 

edificis les banderes republicana i catalana.  
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Quedarà doncs ben clar que les Ordes religioses de la nostra terra respecten i estimen els governs que 

Espanya i Catalunya s’han triat. 

Per tant, ara no hi haurà cap raó política que aconselli l’expulsió de les Ordes religioses que conviuen amb 

nosaltres. Pregunteu-vos doncs, amb tota sinceritat: hi ha altres raons que ho demanin? Fan, han fet o poder fer be 

o mal a Catalunya aquestes grans organitzacions de l’Església? Nosaltres creiem que han obrat un be immens, i 

que en realitzaran molt més grans encara. Els infants, els leprosos, els presos, els malalts dels hospitals, els vells dels 

asils i els milers de comerciants i homes de carrera pujats del no res que hi ha trobat llur instrucció mòdica i 

solidíssima, proclamen el be efectuat, i aquest be no hi ha dubte que assolit intensitats meravelloses ara que el 

sentiment republicà i catalanesc fondrà les Ordes religioses amb el poble. Mireu sinó, com totes les grans 

repúbliques modernes obren les portes de bat a bat a aquestes organitzacions33, que alguns voldrien foragitar de 

casa nostra. 

 En conseqüència, a tots els catalans, descreguts o creients, rics o pobres, demanem de respondre amb plena 

imparcialitat a aquesta pregunta: Voleu que les Ordes religioses romanguin i treballin a Catalunya? Però abans, amb la 

ma damunt el cor, prescindiu de petits personalismes i de negligibles detalls i penseu que el vostre vot serà jutjat per la 

història i que els nostres fills en viuran les conseqüències. Si assolim l’èxit d’una nombrosísima afirmació enlailarem al 

Govern la nostra voluntat col·lectiva, perquè ell obri com li aconselli el seu innegable amor als principis democràtics”.  

                                                 
33 No era el cas de França, que entre 1901 i 1905 havia aplicat a les congregacions religioses la Llei d’associacions, prohibint 

l’ensenyament als seus centres docents. L’any següent s’havia aprovat la Llei de Separació, encara vigent, que consagrava 

definitivament el model laic de la República francesa.  
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La bel·ligerància de Joventut Cristiana ─concretament la del rector parroquial mossèn Joan Salvans─ va 

pujar de to amb motiu de la tramitació parlamentària del projecte de la nova Constitució Espanyola34: “ Mai no 

hauríem cregut que el nostre país hagués de presentar-se davant el món civilitzat amb l’oprobi d’un intent de 

destrucció de tot el llur patrimoni de fe religiosa i catòlica com el que es proposa en el projecte de Constitució 

aprovat per la Comissió parlamentària. Ens fa l’efecte que de que solament hi falta un article que digui : La Iglesia 

será disuelta car l’esperit d’extermini hi plana ben intensament en tots els articles que es refereixen a l’Església. 

Llegiu sinó els següents articles: Artículo 15. No existe religión del Estado. Todas las confesiones religiosas seran 

consideradas como Asociaciones sometidas a las leyes del pais. El Estado disolverá todas las organizaciones 

religiosas y nacionalizará sus bienes. Artículo 20. Las confesiones religiosas podran ejercer sus cultos en sus 

respectivos templos, sin más limiltaciones que las impuestas por el orden público. Artículo 35. El rnatrimonio se 

funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mútuo disenso, por libre voluntad de 

la mujer o a solicitud del marido con alegación en este caso de justa causa. Los hijos nacidos fuera de matrimonio 

tendrán los mismos derechos y deberes que los habidos dentro de él. Artículo 40. La enseñanza primaria se dará 

en la escuela única, que será gratuita, obligaloria y laica. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a 

inspección del Estado, a enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos 

 Ens trobem davant d'un atac de jacobinisme fred, calculat, ple de verí anticlerical, filtrat d'anys i anys en 

ànimes dolentes, orfes del més elemental sentit de llibertat i justícia. El respecte jurídic per l'autonomia de les 

Esglésies que guarden totes les nacions europees i americanes en les llurs modernes constitucions, queda negligit 

en ei projecte. Ens posem al costat de Guatemala i Portugal, úniques constitucions que prohibeixen el culte extern, 

                                                 
34 Joventut Cristiana, número 73, agost de 1931, p 1 i 2.  
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i encara sota Portugal que admet de nou les monges per als hospitals i pacta amb la Santa Seu. Ens quedarem al 

nivell de Mèxic en la violació més sarcàstica tots els drets divins i humans [...] 

 Tenim confiança en Déu; ens avergonyeix, però, de veure com una majoria immensa de gent, que van a missa i 

volen passar per catòlics, contemplen estoicament aquest embat satànic contra l'Església, sense pregar, ni fer cap acte 

d'expiació, com demanen als Prelats en la Pastoral Col·lectiva suara publicada, sinó divertint-se, resseguint festes, 

corrent darrera de tota mena d'espectacles i plaers. No es així com triomfa la religió, sinó amb el sacrifici del cor contrit 

i humiliat que, segons el Profeta Rei, Déu mai no menysprea”. 

 En el mateix número s'hi escrivia35: " [...] És tan gran l'equivocació del laïcisme que al prendre l'home en les seves 

mans el mata; li lleva l'ànima, puix el cuida i tracta com si només tingués cos. Potser si que en les cases de 

beneficència, hospitals , asils i presons sense capellans, religiosos, monges i àdhuc imatges i emblemes pietosos s'hi 

donarà el mateix pa que s'hi donava ara, i àdhuc encara serà més tou; potser sí que les habitacions seran més luxoses i 

els vestits més rics i abundants —coses ben dubtoses, com ja ho acaben de demostrar els incidents d'algunes presons— 

però amb això n' n'hi ha prou. Qui traurà de l'ànima de l'asilat l'odi i l'enveja envers el ric?". 

Un mes després, l’editorial de Joventut Cristiana titulada Els deures dels catòlics en els moments actuals36, 

escrita pel poeta Jaume Rossell i Roig sota el pseudònim de Roc de Vilarnau, apel·lava al compromís actiu dels 

creients: “ Dintre de pocs dies les Corts Constituents abordaran la discussió de la qüestió religiosa. Encara que 

haguem perdut la representació catòlica al Parlament en nombre suficient per a tenir una majoria que fos àrbitre 

de la legislació en favor dels interessos de la religió i de l’ordre social, no ho havem perdut tot. Hem guanyat 

terreny favorable en els elements principals de la direcció de la nova República. El seny polític ha vist com la 

                                                 
35 Joventut Cristiana, número 72. Agost de 1931, p 2 
36 Joventut Cristiana, número 73, setembre de 1931, p, 1 i 2  
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qüestió religiosa resolta arbitràriament, d’esquena a Roma, a la qual correspon intervenir necessàriament en tots 

els afers religiosos, era el perill més gran que ens podria comprometre l’estabilitat del nou règim. I nosaltres que 

hem de voler que s’imposi aquesta conducta de serenitat, llibertat i respecte als sentiments populars, eminentment 

religiosos, hem d’ajudar-hi amb tot el nostre esforç. 

Per això es de recomanar que en els dies en els quals es discuteixin els articles de la Constitució nova que es 

refereixen a la religió, no quedem paralitzats, contemplant estoicament els debats, Fem arribar al President del 

Govern per mitjà de telegrames, cartes, postals, etc., la nostra fervorosa súplica, demanant el respecte i garantia 

de llibertat per les nostres creences. Mai podem aixecar-nos amb tanta raó com per salvar la fe del nostre poble, 

de la qual segons el nostre poeta en depèn l’alçament o enfonsament del mateix poble. I, sobretot, fem que arribi 

d'una manera constant, agradable, puríssima i ben humil la veu de la nostra pregària, durant tot el pròxim mes 

d'octubre, al tron de la Regina nostra, la Verge del Roser, amb la devoció que li és tan acceptable i que segons 

revelació d'Ella mateixa al P. Claret37, porta en el seu si la salvació de la nostra pàtria: el Sant Rosari.  

Això se'ns mostra també en la carta Pastoral col·lectiva que l'Episcopat, en compliment del seu deure de 

l'hora present ha dirigit al poble espanyol, en ta qual, després d'amonestar-nos que siguem ferms en la fe dels 

nostre pares, obedients amb afecte filial a l’Església, prudents en el tracte amb els nostres adversaris, escrupulosos 

en llegir la premsa impia, blasfema i sensual, generosos en protegir la bona, se’ns diu, que les armes més fortes de 

l’exèrcit cristià han estat i seran sempre les bones obres unides a la penitència i a l’oració, i que aquesta té més 

eficàcia si la fem arribar a Jesucrist per mediació de la seva Mare, la Verge Immaculada, que és proclamada per 

                                                 
37 El Pare Antoni Maria Claret i Clarà (Sallent, Bages, 1807 - Abadia de Fontfreda, 1870) havia estat arquebisbe de Cuba i confessor de la 

reina Isabel II. Fundà els ordes dels Missioners Fills de l'Immaculat Cor de Maria ( els claretians) i de les Religioses de Maria Immaculada 

Missioneres Claretianes.  
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l’Església, Auxili dels cristians i Refugi dels pecadors”. 

 Malgrat els telegrames, cartes, postals, bones obres, penitències i oracions, en la sessió plenària del Congrés 

celebrada el 13 d’octubre de 1931 es va sotmetre a votació l’article 26 de la Constitució, amb el resultat de 178 diputats 

a favor i 59 en contra. El text aprovat eliminava la supressió de les ordes religioses que proposava la ponència 

constitucional ( a excepció de la Companyia de Jesús) , però va mantenir la prohibició de que es dediquessin a 

l’ensenyament. Va ser en aquella ocasió que Manuel Azaña 38 ─el qual aquell mateix mes d’octubre seria designat 

president del Segon Govern Provisional de la República─, intervingué per afirmar: ““[…] La premisa de este problema 

[religiós], hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica39: el problema político 

consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo 

español. (...) En este asunto, Sres. Diputados, hay un drama muy grande, apasionante, insoluble. Nosotros tenemos, de 

una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente sin exceptuar la conciencia cristiana; pero 

tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado […] Yo digo que, en el orden de las 

ciencias morales y políticas, la obligación de las Órdenes religiosas católicas, en virtud de su dogma, es enseñar todo 

lo que es contrario a los principios en que se funda el Estado moderno. [Per això] ni mi partido ni yo, en su nombre, 

suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las Órdenes religiosas el servicio de la 

enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República... A mí que no me 

vengan a decir que esto es contrario a la libertad porque esto es una cuestión de salud pública […] ”. 

                                                 
38 Manuel Azaña Díaz ( Alcalá de Henares, Madrd, 1880 - Mantauban, France, 1940).  
39 Al que es volia referir Azaña era que el catolicisme havia deixat de ser l’element definidor de la cultura espanyola i per tant calia 

procedir a la completa i radical separació de l’Església i l’Estat.  
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 El novembre cridava a una mena de guerra santa contra els perseguidors de l'Església 40: " Ara és l'hora que els 

catòlics, que també son ciutadans, es prestin a la defensa de l'Església santa que en la nostra terra està en vigílies de 

forta i premeditada persecució. Tots els que votin els vexadors articles d'aquest projecte sacríleg incorreran en la 

indignació de Déu i en les penes gravíssimes de l'Església contra els seus perseguidors; però tampoc no podran estar 

tranquils de consciència els que en les eleccions passades, portats inconsideradament per l'allau d'esquerrisme, 

donaren llurs vots als diputats que no oferien cap garantia de respecte i devoció a l'Església. És hora de reparació i 

treball, de fonda preocupació per tots els que vulguin sostenir la llibertat de consciència i conservar el lliure exercici de 

la fe catòlica".  

El gener de 1932 Joventut Cristiana tornava a carregar contra el Govern espanyol republicà en un editorial 

titulat Protesta41: “ Ferida profundament la nostra condició de catòlics i ciutadans protestem enèrgicament del 

greuge que el Govern espanyol acaba d’infringir a l’Església i a nostre estimadíssim Sant Pere amb el decret de 

dissolució de la per tants conceptes gloriosa Companyia de Jesús. És més manifesta la injustícia quan en el decret 

no s’ha pogut evocar cap mancament, conspiració o acte contrari a la República ni a les coses que del nou règim 

ha de cuidar. S’ha justificat en el contingut de les seves Constitucions , exigint a alguns membres un vot especial 

d’obediència al Papa, com un perill per ço que l’Estat Espanyol ara representa, quan fa prop de quatre-cents anys 

que en tots els Estat del món aquestes Constitucions han pogut conviure amb totes les formes del govern, àdhuc 

les més democràtiques. El Papa és qui acaba de senyalar la vertadera causa que el Govern no s'atreveix a 

publicar; pel Nom de Jesús són dissolts i per això sofreixen la persecució.  

                                                 
40 Joventut Cristiana, número 75. novembre de 1931, p 1  
41 Joventut Cristiana, núm 77, gener de 1932, p,1  
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I ara nosaltres, davant les paraules del Papa42, voldríem cridar fortament l'atenció de tants que es diuen 

catòlics i van a Missa i no saben veure i àdhuc volen justificar la conducta del Govern en matèria religiosa, com la 

secularització de cementiris, el divorci, el matrimoni civil, etc. La raó de totes aquestes disposicions no és altre que 

l'ofensiva del poder ocult de la maçoneria contra el Nom i els interessos de Jesús. Per aquesta mateixa raó, doncs, 

s'ha combatut fins ara, i serà combatuda en l'esdevenidor la religió a casa nostra si nosaltres no fem valer els 

nostres drets i no mirem d'atemperar la nostra actuació amb el sentir de l'església que ben clarament ha parlat als 

seus fills”.  

 Coincidint amb el primer aniversari de la proclamació de la República, novament l’editorial de Joventut 

Cristiana blasmava contra l’escola laica43: “ Els catòlics de la nostra terra que hem de contemplar com amb 

nostres mateixos tributs es dona a les escoles oficials un ensenyament enterament laic i es busca la 

descristianització de la societat atacant amb furor veritablement l’ànima dels infants, tenim un deure sagrat que 

urgentment s’ha de complir i és , el de formar-los i educar-los religiosament, per tal que amb aquesta formació 

quedi assegurada la base cristiana de la futura generació que ens ha de succeir. 

Es tracta d’una obra que ha estat, ens recordava fa poc el bisbe de Madrid, la preocupació principal i més 

constant de l’Església. La mateixa que torturà els catòlics francesos a principis de segle, els belgues l’any 7944 i 

que, ben recentment ha estat objecte de la sol·licitud paternal del Papa a escriure l’encíclica Divini illius, que serà 

                                                 
42 Mossèn Joan Salvans, autor d’aquesta editorial signada amb el pseudònim de Sadurní, es referia a l’Encíclica Divini illius Magistri del 

papa Pius XI Ambrogio Damiano Achille Ratti nascut el 1857 a Desio, Lombardy - Venetia (Àustria) i mort el 1939 al Vaticà de Roma. 
43 Joventut Cristiana, número 80, abril de 1932, p, 1 i 2  
44 Es referia a la llei belga promoguda per Van Humbeeck i votada pels liberals el 1879. que va derivar el l’anomenada “ guerra de les 

escoles”.  
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en endavant el vertader codi de la formació cristiana de la joventut. Ja el Papa Lleó XIII45 escrivia que la qüestió 

escolar és per als catòlics qüestió de vida o mort i ara ha arribat l'hora de salvar aquesta vida en el cor dels nostres 

infants. Es l'hora de que tots els pares de família, àdhuc els que no ho són, es decideixin a organitzar-se i a 

emprendre per Ilur compte l'educació religiosa que fins ara donava l'Estat. En alguns llocs s'estan constituint 

associacions de pares de família per tal de poder atendre més fàcilment aquesta sagrada obligació que cada ú 

en particularment difícilment podria complimentar. A cada poble i a cada parròquia deuria fer-se una 

organització semblant amb la consigna i el propòsit ben decidit de fomentar i sostenir amb tot l'entusiasme l'obra 

del Catecisme parroquial donant-li la preferència entre totes les associacions religioses més estimades, i l'obra de 

l'escola catòlica per a tots els fills de pares catòlics, que en el nostre país encara, (gràcies a Déu), son en nombre 

extraordinari. Recordem que a conseqüència de la Constitució laica que ens ha donat l'Estat actual; ja ha arribat 

el moment de posar en pràctica les normes donades pel mateix Papa Pius Xl en l'Encíclica ja esmentada quan diu 

que onsevulla es trobi impedida aquesta llibertat elemental [d'educar catòlicament] o de diverses maneres 

dificultada, per tant que treballin els catòlics i es sacrifiquin, mai no faran prou per a sostenir i defensar les llurs 

escoles i procurar que en elles siguin establertes lleis escolars justes”. 

En el mateix número d’abril de 1932 s’hi incloïa un article titular L’Escola laica i única 46: “ Els fruits de l'escola 

única i laica són els d'una marcada regressió a la barbàrie. Treta tota l'espiritualitat només queden les passions 

cada dia tornades més exigents i brutals. A força de frenar-les es fa possible la vida social. Sense aquesta 

repressió la societat viu en una contínua lluita. Com deien, fa pocs anys, els caps dels Estats anglesos als seus 

                                                 
45 El cardenal Vicenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci ( Carpineto Romano, Estats Pontificis, Imperi Francès, 1810 - Vaticà, Roma, 1923)  

46
 Joventut Cristiana, número 80, abril de 1932, p, 3 
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súbdits, es necessari tenir fe en Déu Pare perquè sense aquesta paternitat no hi pot haver-hi fraternitat entre els 

homes [...] Ja advertia l'any 1910 el Dr. Torras Bages que els projectes d'escola única laica van, al fi i al cap, contra 

el poble. Els fills dels pobres seran ensenyats, com vulguin els pares sinó com vulgui l'Estat. El poble això no ho 

arriba a entendre. L'experiència, però, li ensenyarà quan, dintre poc temps, continuï el tancament dels Col·legis 

religiosos; aleshores veurà que no té llibertat”.  

El 1932, amb l’entrada en vigor del matrimoni civil i del divorci ─com anteriorment ja havia esdevingut amb 

la implementació de l’escola laica─ la publicació parroquial va trobar un altre motiu per enfrontar-se amb la 

legislació republicana. En l’editorial del mes de juliol47 s’afirmava: “ Dintre de pocs dies començarà a tenir 

vigència la nova llei sectària del matrimoni civil. És tan greu la transcendència que pot tenir l’aplicació d’aquesta 

llei pel moment històric que vivim, tan ple d’inquietuds i de febleses, que fa témer que sigui la liquidació de la fe en 

moltes ànimes. Per això, doncs, convé que per tal d’il·lustrar al poble, que generalment és ignorant i senzill, i 

propens a acceptar qualsevol novetat que li prediquin els corifeus del laïcisme , recordem breument la doctrina 

cristiana i tradicional sobre el matrimoni48. 

Entre els batejats el matrimoni és una cosa substancialment sagrada, és el mateix contracte natural que per 

voluntat de Déu en la nova llei evangèlica és sempre sagrament, de tal manera que mai no poden separar-se 

aquests dos conceptes de sagrament i contracte. Per tant, així com entre els pagans existeix el matrimoni 

perfectament vàlid sense tynirr raó de sagrament, entre els cristians això no pot donar-se: qui fa el sagrament fa el 

                                                 
47 Joventut Cristiana, número 83, juliol de 1932, p, 1 i 2.  
48 La primera part d’aquesta darrera frase és força il·lustrativa, ja que afirmar que el poble és ignorant i senzill i propens a acceptar el que 

els diguin els predicadors de torn es podria aplicar literalment als corifeus dels dogmes de la pròpia Església catòlica. A mossèn Joan 

Salvans el devia trair el subconscient, s’ho podria haver estalviat i no se l’hi hauria vist tant el llautó.  
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contracte , qui no fa el sagrament no fa res. D’aquesta doctrina no es dedueix clarament que el matrimoni dels 

batejats contret solament pel civil no és res; és, com ha declarat ben oficialment la Santa Església, un 

amistançament49 abominable, que cap llei humana pot legalitzar. Fa un pecat, per tant, aquell qui celebra la 

cerimònia civil davant del jutge pensant que aquell acte es igual al que fins ara feia a l’Església. 

Una altra conseqüència havem també de treure d'aquesta doctrina i es: que essent el matrimoni, entre els 

cristians, sempre sagrament, l'autoritat competent per regular-lo és únicament i exclusiva l'Església. Pot l'Estat, 

però, legislar en lo accidental, en les coses que afecten a les conseqüències de caràcter civil, i deuria amb les 

seves lleis col·laborar, i àdhuc complementar la legislació eclesiàstica, per la senzilla raó de que el catòlic que es 

casà es alhora ciutadà de l'Estat i, per tant, el matrimoni porta necessàriament efectes de caràcter civil. [...] 

Aquesta és la doctrina revelada i ensenyada per l’Església i la doctrina salvadora de la societat familiar que té la 

seva base en el matrimoni instituït per Déu, sobre el qual l’Església té un poder independent de tot Estat, perquè no 

l’ha rebut de l’autoritat humana sinó directament del Fill de Déu. Evidentment, doncs, que a la nostra terra, gràcies 

a Déu, quasi tothom és batejat i la nova llei no ha lliurat a cap cristià de les obligacions en aquesta matèria que 

fins ara havia tingut. En el fur de la consciència és com si no existís aquesta nova llei. El que no es casi per 

l’Església no quedarà casat”. 

L’ofensa més greu a l’Església era el títol d’un editorial publicat l’octubre de 1932: “ A mesura que va 

avançant l’obra legislativa de les Cors Constituents es va fent més palès el secretisme del govern espanyol que 

porta de cap destruir la civilització cristiana de la nostra terra per fer-ne un estat de lliures pensadors. Per això amb 

                                                 
49 Paraula emprada en aquesta ocasió amb tota la seva intenció. Una amistanssada era a l'època la parella estable i mantinguda 
econòmicament al marge del matrimoni oficial. Una querida o una fulana. 
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calma , amb tot el cinisme del que anys ha premeditava l’ofensiva contra l’Església, es presenten i aproven 

projectes conculcadors dels drets de l’Església i es posen traves a la lliure acció de la mateixa.  

Els drets veritablement més sagrats, que són els de Déu, acaben d’ésser seriosament amenaçats pel nou 

projecte de Llei sobre Congregacions religioses, suara llegit al Parlament. Es tracta d’un projecte sense parió ni 

precedents, mal intencionat, destructor de la llibertat que la Constitució proclama reconèixer en els ciutadans i 

contradictori a la mateixa Constitució en el que afecta a l’expropiació dels béns eclesiàstics. 

Havíem quedat que ara es farien les lleis complementàries de la Constitució i ens trobem a un projecte de 

reforma de la mateixa, dons l’article 26 no diu8 que l’Església hagi de ser confiscada de les seves propietats i béns 

de totes classes. ¿Serà que el furor sectari tal volta es penedeix d'haver-la fet poc extremista i ara vol, contra tota 

raó, convertir-la en destructora de la vida de l'Església? Aquesta nacionalització, que diu el projecte, no 

autoritzada constitucionalment, està obertament en contra de l'article 27, que diu que la condició religiosa no 

constitueix circumstància modificativa de la personalitat civil i política, i del 44, on es Ilegeix que la propietat 

privada podrà ésser expropiada o nacionalitzada únicament per causa d'utilitat social i mitjançant l'adequada 

indemnització. Per això els seus mateixos autors, no podent invocar el text constitucional per justificar l'articulat de 

la nova Llei, han hagut de buscar altes raons; raons plenes de cinisme i mancades de tota lògica i sentit de 

justícia. La necesidad, diu el preàmbul, de liquidar un pasado histórico durante el cual la Iglesia Calólica ha 

estado viviendo dentro de la órbita del Estado, al amparo y bajo la protección del poder público obliga a 

incorporar al patrimonio nacional todos los bienes que, destinados al culto católico, disfrutaba y administraba la 

Iglesia por medio de sus entidades. De manera, que, quan es tracta de l'Església, la protecció que l'Estat ha de 

donar a tots els súbdits és títol prou suficient per nacionalitzar els béns que posseeix. D'aquí endavant, preguntem 
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nosaltres, ¿quina propietat podrà reconèixer la nostra flamant Constitució? Es que hi ha algun bé particular que ell 

tot sol pugui defensar-se i renunciar la protecció general de l'Estat? Meditin, àdhuc els anticlericals, el precedent 

que això posa dintre la nova legislació republicana, i per tant, les conseqüències que d'aquí es podran deduir. 

  Com a catòlics i com a ciutadans protestem del nou ultratge a l'Església, per nosaltres més estimada com més 

perseguida i indefensa es trobi per part del poder civil; aquesta Església que no busca altra cosa que la felicitat dels 

súbdits de l'Estat i que per tota correspondència rep del seu veritable protegit la usurpació dels béns que posseeix a 

títols ben legítims”. 

 La moral catòlica —de la que la repressió sexual era, sens dubte, un dels seus objectius més destacats— exercia una 

gran influència cultural a la dècada dels trenta sobre la població, contribuint a la subjectivació i interiorització de l'ordre 

establert. A través de la catequesi i les classes de religió; el sagrament de la confessió; els exercicis espirituals i les 

publicacions, les pastorals i els sermons dominicals; la parròquia i les escoles del municipi regides per ordres religioses 

van condicionar les conductes sexuals dels joves i dels adults. Lluny d'afrontar la sexualitat de forma científica i 

fomentar l'interès per l'educació sensual i sexual dels alumnes i de la població, van continuar tractant-la com si fos un 

tema tabú, estigmatitzant l'erotisme i les relacions de parella i assimilant-les automàticament al pecat i al corresponent 

càstig diví. Només el sagrament del matrimoni trencava el malefici i, d'un dia per l'altre, allò que fins a la nit de noces 

havia estat prohibit esdevenia una pràctica autoritzada, això si, de cara només a la procreació. De fet però, qui més qui 

menys s'espavilava sense fer massa cas a les consignes religioses, procurant en tot cas la màxima discreció. Si en 

alguna ocasió es produïa en una dona soltera un embaràs no desitjat50 es feis mans i mànigues per casar-la a 

                                                 
50 D'aquesta circumstància se'n deia a l'epoca "fer Pasqua abans de Rams". 
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correcuita. Les escapades per anar de putes, sense cap mena de precaució, a Vilafranca i Barcelona, se sovintejaven 

entre els jovent i els adults.  

 Durant el primer quart del segle XX s'havia intensificat un enfrontament dialèctic entre les postures més 

conservadores defensores de la moral catòlica i la norma burgesa, i les més progressistes, promotores d'una modernitat 

sexual inseparable del necessari canvi polític. Les forces d'inspiració anarquista d'una banda i tot un estol de metges i 

psiquiatres espanyols d'una altra van plantejar la necessitat de reformar els costums sexuals a partir sobretot d'una 

educació orientada a controlar la natalitat i a una paternitat responsable. El 1931 a Sant Sadurní imperava la moral 

catòlica de forma aclaparadora i només va ser contestada per alguns anarquistes de la CNT local que van entendre a 

la seva manera l'ideal llibertari aplicat a la sexualitat. Malauradament les teories científiques sobre la matèria de 

Gregorio Marañón (1887 - 1960), Hildegart Rodríguez (1914 - 1933), José Bugallo Sánchez I César Juarros (1879 - 1942), 

entre d'altres, així com les revistes, enciclopèdies i col·leccions de publicacions populars d'educació sexual editades a 

Madrid i Barcelona a partir de 1931 , no van tenir massa ( o gens) incidència al municipi, la qual cosa va propiciar que 

la sexualitat es plantegés, simplement, com un antagonisme entre dos extrems, sense matisos, en definitiva entre l'amor 

lliure i la castedat. La reacció de l'església catòlica espanyola, catalana i sadurninenca va ser la defensa a ultrança de 

la castedat. La publicació local Joventut Cristiana se'n va fer ressò i bandera aquest dogma va determinar bona part de 

la sexualitat de la joventut local de l'època, sense l'opció d'una alternativa laica i moderna, basada en l'educació 

sexual que l'alliberés de la repressió i el sentiment de culpa.  

 La llei del divorci del 2 de març de 1932 va ser, sens dubte, la realització més important en matèria de legislació 

matrimonial de la Segona República, criticada també sense treva per l'església catòlica nacional i local. Més enllà de 

les conseqüències socials i culturals d'una nova concepció del matrimoni i de la família, i del reforçament de l'Estat laic, 
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la llei beneïa en certa manera l'anomenada reforma sexual. Al cap i a la fi responia a un mandat constitucional, ja que 

l'article 43 de la Constitució republicana ja indicava que el matrimoni es fonamentava en la igualtat de drets d' ambdós 

sexes, i podia dissoldre's de mutu acord o a petició de qualssevol dels cònjuges al·legant en aquest cas una causa 

justa. La llei no va acabar però amb la institucionalització de l'amistançada ( altrament dita la querida) que no era una 

pràctica gaire estesa a Sant Sadurní ( tot i que afectava a algunes personalitats destacades locals que no sempre 

procuraven que passés desapercebuda, establint la relació fora del municipi51), i davant la qual es feia la vista grossa, 

amb la resignació de la parella i de la família oficial i amb una certa condescendència social.  

 No es pot parlar doncs d'una etapa republicana pel que fa a la sexualitat dels sadurninencs, sinó de la 

pervivència de la mateixa moral catòlica d'abans, que després, sota la dictadura franquista i el nacionalcatolicisme de 

postguerra va tornar a impregnar de manera opressiva i repressiva la cultura i la vida quotidiana i, per descomptat, la 

sexualitat de les veïnes i veïns de Sant Sadurní. 

 L'enfrontament més violent entre l'església local i els republicans va esdevenir el 19 de setembre de 1934. 

Segons la versió de Joan Rosell i Mata52 : “ L'any 193353 la política a Sant Sadurní es trobava, segurament, a un 

nivell més roent que a d'altres poblacions de Catalunya54. No hi havia terme mitjà, la polarització entre dretes i 

esquerres era la norma, i l’orientació extremista dels dos grups no augurava res de bo. Ningú no afluixava en 

defensa de la seva ideologia, diguem no clar català: dels seus interessos.  

                                                 
51

 Com va ser el cas més escandalós del dirigent republicà sadurninenc Joan Casanovas i Maristany, relacionat amb l'actriu de revista 

mexicana Margarita Carvajal.  
52 Article publicat al programa de Fires de 2009 amb el títol Miscel.lània del vell Ticus. Vivències i xerrameques de vivèrrids. 
53 Un altre testimoni dels fets que s’expliquen , Lluís Forns i Ventura , els situa el 15 de setembre de 1934, data aquesta totalment correcte.  
54 L'afirmació és prou vaga i inconcreta com per treure'n alguna conclusió. Segur que hi havia poblacions més roents i d'altres menys.  
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Els sindicalistes de la CNT menaven la seva lluita social separadament dels partits polítics, i no anaven a 

votar. És per això que, quan es van celebrar aquell any 1933 eleccions generals a l'Estat55, la dreta va guanyar per 

majoria. La CEDA d'en Gil Robles, el partit de dreta dels proletaris radicals espanyols, va formar govern a Madrid, i 

va anul·lar la Llei de Contractes de Conreu aprovada pel Parlament de Catalunya, on manaven les esquerres. Era 

president de la Generalitat Francesc Macià (l'Avi), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).  

  A Sant Sadurní l'alcalde d'esquerra, en Miquel Bruna Vilà, dirigia l'Ajuntament especialment amb el suport 

Estat Català i la Unió de Rabassaires, tots dos grups liderats per l’activista Pere Esteve, de sobrenom el Peret 

Valent56. La situació era explosiva, però el rector, mossèn Joan E. Salvans va creure, de bona fe, que era 

convenient donar una conferència pública a la sala del Centre Agrícol per presentar l'organització de la Joventut 

Obrera Catòlica (JOC), que era el model adoptat per l'església per portar els joves obrers a les seves files57.  

El meu pare58, quan se'n va assabentar, va dir a mossèn Salvans s'equivocava, perquè el moment no era 

idoni a causa de la lluita política aferrissada que hi havia entre els propietaris de la terra i els seus rabassaires, que 

clamàvem feia anys, baldament, per obtenir nous i més avantatjosos contractes a l’hora de repartir les parts de les 

collites de raïm principalment. El pronòstic del meu pare no va fallar. La conferència d’aquell capvespre a la sala 

del Centre va ser un èxit d’entrada. Ei rector va encarregar l'organització als fejocistes de la Federació de Joves 

Cristians de Catalunya, que també feien teatre a la Cambra amb el nom de Grup Vilarnau. Eren col·laboradors de 

                                                 
55 Celebrades el 19 de novembre de 1933.  
56 Hi ha dues versions sobre aquest sobrenom i la més ben documentada correspondria als esdeveniments de l’octubre de 1934, 

posteriors a aquest incident al Centre Agrícol. L’altra té a veure amb l’atreviment del personatge per anar a visitar una noia de la Colònia 

Font i Pujols, per la qual cosa va haver de saltar una paret del baluard que encerclava l’immoble on residia aquella jove.  
57 La immensa majoria dels joves locals estàven afiliats a la CNT i a la UGT.  
58 El poeta Jaume Rosell i Roig de cal Ticus.  
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la parròquia, i els assistents a la conferència eren familiars seus, amics i persones de mitjana edat vinculades al 

rector i als vicaris. En paraules de l'època, missaires.  

També hi érem els avantguardistes, canalla de la FJC fins als 13- 14 anys, que cantàvem a l'escolania i 

ajudàvem als oficis religiosos. D'entrada anava tot bé. La sortida va ser més complicada.  

La conferència la donava un ensotanat jesuïta belga, en llengua francesa, que traduïa al català un jove 

fejocista de la FJC local. Molts membres de la FJC i dels avantguardistes enteníem el francès per les lliçons diàries 

que ens donaven els hermanos, ja que sempre n'hi havia de nacionalitat francesa i d'altres que havien treballat 

l'escalarització d'alumnes al Siam59 o al Canadà, i perquè parlaven entre ells en francès.  

EI que va passar és un dels fets històrics de la vila que vaig viure intensament. La platea del Centre estava 

plena de gent de dretes i missaire, ja ho hem dit. El líder d'esquerra, Pere Esteve, va preparar des de l'Ajuntament 

una rebentada total a l'acte del rector. El boicot a la conferència estava preparat al mil·límetre: la galeria del 

Centre es va mig omplir de regidors i homes d'esquerra, simpatitzants i membres de la joventut d'Estat Català, la 

majoria d'ells amb punys de ferro americans60 i amb gruixuts bastons. Hi havia també el secretari del Consistori, en 

R. Goia i Massot, llogat al càrrec per pertànyer a ERC.  

Mentre el jesuïta explicava la seva tesi socialitzant-cristiana-obrera, des de dalt a la galeria s'aixecaven 

veus, cada vegada més fortes, que ofegaven la del jesuïta: 

─En ple segle XX encara s'han de sentir aquestes falòrnies. Retrògrads, inquisidors, farsants i llanuts─ 

cridaven.  

                                                 
59 L’actual Tailandia.  
60 Artilugi de metall que recobria la part superior dels dits de les mans i que permetia colpejar el contrari amb contundència.  
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AI cap de poca estona el rector mossèn Salvans va pujar a l’escenari i va demanar, compungit i molt seriós, 

silenci i respecte per al conferenciant.  

Jo tenia 12 anys. En entrar a la platea del Centre vaig seure a les darreres butaques, perquè el pare m'havia 

advertit que estigués prop de la sortida i que, en el cas de rebombori, tornés ràpidament cap a casa i no fes cas 

de ningú. Poc abans de començar la conferència, el fejocista Pau Gramona, que voltava d'un cantó a l'altre de la 

sala, em va cridar i em va dir que anés a buscar l'amic Pollanch al cafè del Sindicat de Pagesos, dalt de la 

cooperativa d'alimentació, al davant de la Fonda Neus. 

A mi em va empipar una mica i vaig córrer per tal de tornar aviat, no em volia perdre la conferència. Vaig 

pujar dalt del cafè del Sindicat i una boirada de fumi condensació d'aire calent em va caure a sobre. Hi havia un 

xivarri extraordinari. El cafè estava ple de pagesos fumant caliquenyos, homes amb la gorra posada, de Monistrot, 

de la Fortesa, d'Espiells, de Can Catassús, d'arreu del voltant de la petita comarca de la vila. Algú em va increpar i 

em va dir:  

 ─Noi, què busques aquí?  

Vaig quedar avergonyit, no sabia què havia de dir davant de tanta gentada, em va semblar que tothom em 

mirava, i de cop vaig girar cua escales avall, cap al carrer.  

Quan vaig arribar al Centre, en Pau ja m'esperava al costat del Pollanch i de tres o quatre fejocistes més, i 

em van preguntar què havia vist al cafè. Els vaig dir que allò estava ple de fum i de pagesos amb una gran 

xerrameca entre ells, i que ben bé hi havia més de dues-centes persones. El que em va estranyar va ser que tots 

portaven un garrot.  



43 

 

Enfurismat per l'enredada d'en Pau, em vaig asseure a la meva butaca. Ja havia començat la conferència 

l'enraonadissa i comentaris en veu alta dels de dalt la galeria cada vegada eren més intensos.  

El soroll em molestava i me'n vaig anar al mig de la latea per veure qui eren els que cridaven. De cop i volta, 

veig el jove fejocista Lluís Forns i Ventura, que havia pujat a la galeria, que es posa al costat del regidor i líder de 

l'esquerra, en Pere Esteve, i dirigint-se a la gent de la platea, arrapinyat a la barana de ferro, amb veu molt alta, va 

cridar: 

─Aquí l’únic que hauria de mantenir l'ordre i no el manté és eI responsable, i és el Peret Valent.  

Paraules textuals que recordo perfectament. D'això només fa 76 anys.  

I ja hi vam ser: en Lluís Forns rep un cop d'un puny americà a la cara, que li etziba Enric Benaiges, jove 

d’Estat Català. D’altres joves fejocistes que havien pujat a la galeria per fer costat al Lluís van començar a donar 

empentes per defensar-se dels de l'esquerra que hi ha dalt, i vinga, bufetades, cops de puny i patacades a dojo, 

allò era xauxa i amb evident desavantatge perquè els fejocistes eren pocs els altres eren més de trenta.  

A més, bastants joves d'esquerra portaven punys americans que empraven sense manies. Ràpidament va 

venir la desbandada dels de la FJC, que van saltar des del sense barana del Centre61, al carrer Indústria, per 

escapolir-se.  

Jo, tal com va dir e! pare, en veure el rebombori iniciat, vaig sortir de la platea i quan passava per davant 

del portal on es puja a la galeria del Centre, sento dos trets de pistola que van ressonar dins l’escala i a les meves 

orelles. Era la primera vegada que sentia trets de pistola. Les cames no em tocaven al cul i d’un salt em vaig platra 

                                                 
61 Aquest balcó sense barana que dona al carrer Indústria encara existeix. 
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al carrer Indústria, esperitat i acoquinat, i en enfilar cap a l'Era d'en Guineu, vaig veure uns fejocistes que saltaven 

del balcó sense barana directament al carrer. Vaig seguir pel carrer Sant Antoni, de dret cap a casa.  

Mentrestant, l'Era d'en Guineu s'anava omplint de pagesos rabassaires amb els garrots i les gorres 

(caliquenyo, gorra i garrot) i cuita-corrent ho vaig explicar al pare, que em va encalçar, molt esverat, davant de 

cal Costa62, i vam anar a dormir quan devien ser entre les onze i les dotze de la nit. Pel que vam saber l'endemà, 

aquella nit va ser molt llarga.  

El rector, els dos vicaris i el jesuïta belga van desmuntar la parada i acompanyats d'alguns homes i xicots 

fejo-cistes van marxar cap a la parròquia. Els assistents a la sala del Centre es van esquitllar més de pressa que el 

vent, muts i a la gàbia, tothom cap a casa amb un regust amarg a la gola pels fets viscuts, que ningú esperava.  

El que havia disparat els dos trets amb una pistola 7.65 va ser en Josep Mestres i Manobens, pubill de la casa 

Sagués63, al costat de l'Ajuntament, casat amb la senyora Eulàlia, el segon propietari de terra del terme de Sant 

Sadurní, amb una nòmina de pagesos rabassaires important. En Mestres estava, com cada vespre, al cafè del 

Centre, i va accedir a l'escala de la galeria en sentir l'aldarull que hi havia a dalt.  

Els militants d'esquerra de la galeria van baixar ai carrer i es vas ajuntar amb els rabassaires que hi havia a 

l'Era d'en Guineu, I va començar la recerca del pubill Sagués, el propietari Josep Mestres, autor dels dos trets, que 

s'havia escapat no sabien per on.  

Pel que va explicar al cap d'uns quants anys el senyor Mestres, hem sabut que va aprofitar el mateix esvalot 

per marxar ràpidament a casa seva, va entrar per la porta principal al costat de l'edifici de l'Ajuntament i es va 

                                                 
62 El número 1 del carrer Sant Antoni.  
63 S'havia casat amb la publlla de la casa Mestres, Eulàlia Sagués i Mestres, filla del Tinent Coronel Joan Sagués i Aicart i Carme Mestres i 

Santacana. 
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evadir per la porta del darrera que dóna al carrer Sant Pere, encaminant-se vinyes a través fins a arribar al riu 

Noia64, més enllà de la masia de cal Foradat. Estava tan atordit que, per seguir riu avall, es va haver de treure un 

paper de fumar Smoking, que sempre duia a sobre perquè era molt fumador, i, quan va comprovar que el paper 

anava en direcció cap a Can Bosch va seguir el corrent del riu pels marges fins a arribar a l'estació de Gelida, 

quan era gairebé matinada. A Gelida va llogar un taxi amb qual es va traslladar fins a Barcelona. Prèviament va 

telefonar al senyor Hernàndez del Banc de Biscaia de Sant Sadurní, i li va dir que estava a l'estació de Gelida i que 

aniria a Barcelona en tren. Va pensar que, si els que el buscaven controlaven la certraleta de telèfons de la vila, 

en arribar a Gelida, ell ja faria hores que s’hauria pogut amagar a Barcelona. El mateix matí de ser a la ciutat 

comtal va anar a veure el comissari de policia, amic d'ell, que va prendre nota dels fets i el va col·locar en un lloc 

segur, controlat per la mateixa policia (cigarreta, bigotet i pistola 7/65). Aquestes dades me les ha confirmades, fa 

poc65, l'amic senyor Antoni Mestres66, l'hereu de la casa.  

El senyor Josep Mestres no va aparèixer per Sant Sadurní fins al cap de pocs dies d'haver fracassat el 

moviment revolucionari del 6 d'octubre de 1934, quan dirigents d'Estat Català i rabassaires de la vila havien estat 

denunciats pels fets i empresonats alguns d'ells al vaixell Uruguay, jutjats per tribunals militars. El senyor Mestres es 

va tornar a escapar després del 19 de juliol de 1936 i no va tornar a casa seva fins que la vila va ser ocupada pels 

franquistes.  

L'operatiu per buscar en Mestres va ser que una partida d'homes es dirigís a la plaça de l'Ajuntament, 

davant la casa pairal Sagués, i una altra anés al carrer darrere cal Mestres i detenir-lo en el cas que sortís i volgués 

                                                 
64 Anoia, segons la denominació oficial.  
65 L'autor de la cita va publicar aquest texte el 2009.  
66 Antoni Mestres i Sagués.  
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evadir-se. Quelcom devia passar o algú s'ho va imaginar, però un sometent d'esquerra que feia guàrdia al carrer 

de darrere la casa pairal va disparar un tret d'escopeta que va augmentar la tensió extraordinàriament.  

L'enrenou d'anades i tornades d'homes davant l'Ajuntament va durar fins a la matinada. Després tothom va 

tornar a casa seva i l'exercici semi militar de rebentar un acte del clericat va ser un èxit clamorós per al líder 

organitzador.  

Això era conseqüència de les disposicions donades pel cap de les Joventuts d'Estat Català, en Miquel Badia 

i Capell, que va ordenar la militarització dels seus joves i l’obertura de gimnasos perquè adquirissin una bona  

preparació atlètica. A la vila havien inaugurat un gimnàs on abans hi havia el taller mecànic d'en Marcel Sala, al 

carrer Diputació, i jo mateix hi havia anat a fer exercicis, al trapezi, fins que un dia em van dir que no hi anés més.  

El propietari del local-gimnàs llogat per l'Estat Català era en Salvador Gibert, paleta, que després del 18 de 

juliol de 1936 van assassinar al pont del Lledoner.  

En Pere Esteve havia preparat la rebentada amb tots els ets i uts, i el motiu que va moure tanta gent va ser dir 

que al Centre hi hauria un acte polític dels feixistes locals, amb el suport del clergat. Els que eren xicots pacífics, 

catalanistes i ells es creien fejocistes de la Federació de Joves Cristians de Catalunya van passar a ser els feixistes 

del poble per la sornegueria interessada del líder.  Totalment incorrecte, però políticament rendible.  

El sometent d'aquells temps el formaven membres d'esquerra, i tots tenien escopeta de caçador, i una minoria portava 

sempre una arma de foc curta. La gent de dretes, principalment els propietaris, estaven organitzats de semblant 

manera. Després, la història va anar marcant les nostres vides, amb el 6 d'octubre de 1934, els presos al vaixell Uruguay, 

gairebé dos anys de bienni negre, les eleccions generals de 1936, el 19 de juliol d'aquell any, la guerra del 36 al 39 

entre catalans perduda per Catalunya, com sempre, i 39 anys de dictadura franquista [...] “. 
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 La versió que va explicar el propi Lluís Forns i Ventura67 és pràcticament indèntica, però hi ha algun matís genuí " 

[...] Entretant les causes nobles també es movien, i entre elles el desig de la FJCC de crear a Catalunya un sindicat obrer 

d'obediència cristiana, o de tendència cristiana, no sé com dir-ho, que no fos creador de conflictes, sinó al revés, 

creador de convivència. El nom que des de Barcelona li havien donat era Aurora.La parròquia havia organitzat una 

diada per a donar a coinpeixer el temari, Un orador sacerdot diocesà faria la presentació. Hi hauria cinc dapositives, 

conclusions, etc. amb el desig d'iniciar el sindicat. 

 El local, el Centre Agrícola. L'organitzador , la parròquia. La sala es va omplir a vessar. El grup d'amics el Llanto 

érem simples espectadors, ja que no teníen un interès particular i, no obstant, per aquelles coses inexplicables, vàrem 

esdevenir actors principals. Comento. 

 Sìnicià l'acte amb la sala plena. Es donen le explicacions adients. Es comenta que es passaran unes diapositives 

perquè es vegi com ha crescut el nou sindicat l'Aurora en altres païssos. En apagar-se els llums per iniciar el cine-

diapositives se senten unes veus grolleres que criden: 

 ─Fora, fora, fora. 

 S'encenen els llums i les veus callen. Es tornen a apagar els llums i les veus tronen a cridar: 

 ─Fora, fora, fora. 

 Les veus procedeixen de la galeria, davant per davant d'on estava la nostra colla i jo dic als amics: 

  ─Per curiositat vaig a veure qui són aquestes criatures. 

 Entretant es tornen a apagar els llums i altra vegada les grolleres veus tornen a dir: 

 ─Fora, fora, fora. 

                                                 
67 All seu quadern Una promesa és una promesa. Retalls de vida. Segona part, pàgines 4 i 5. 
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 En aquell moment jo estava dalt la galeria i vaig veure amb els meus ulls qui eren els que cridàven. Sorpresa. No 

éren criatures sinó gent gran. 

 Llavors en encendre's de nou els llums, amb un excés d'indignació davant el boicot i amb nerviosisme m'obrro 

pas entre els de la galeria i, abocant-me a la barana, vaitg dir cridant: 

 ─Sabeu qui és el que fa els crits ? Doncs és el Peret Valent ( nom popular amb què se'l coneixia). 

 D'això ja m'arrenquen de la barana i, amb un puny de ferro, em colpegen a la cara i m'obren el pòmul. Els amis 

pugen a ajudar-me, s'alcen les cadires per colpejar. Però les cadires enlaire no poden fer res, perquè amb tanta 

multitud de gent barallant-se no poden ferir. Enmig de l'aldarull se sent un tret de . Desori general i en un tres i no res tots 

els enredaires, i potser algú més, van altar pel balgó de la galeria de la sala d'actes directament al carrer i van 

escampar. 

 A mi, l'únic ferit al pòmul que sagnava, em van portar primer al cafè, després a la farmàcia Torres on em van 

curar. També em van acompanyar a casa amb la cara embenada. L'endemà vaig ser cridat davant el jutge de pau 

que era el senyor Duran ( el Pilaté) . Després d'un senzill interrogaroti em va dir: 

 ─No ha passat res, tu tranquil. 

 No vaig entendre què volia dir. 

 Al dia següent, un veí de carrer a qui jo coneixia poc, però que sabia que era un dels que s'anomenaven federals 

em va dir: 

 ─Lluís, pensa que l'oli sempre sura, 

  I amb un somriure se'm va acomiadar. Alguna cosa volia dir, oi? Encara vaig entendre menys de què havia anat 

tot el sarau i què es barrinava de cara al futur. 
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 Un parent em diu: 

 ─A tu no et diran res (?). 

 Els bramalers : em trenquen la cara amb un puny de ferro (?). 

 El jutge: no ha passat res, tu tranquil (?) 

 Els federals: Lluís, l'oli sempre sura (?) 

 El senyal de la cara va notar-se molt temps, llarg temps, però al final va desaparèixer. Com tots els malsons 

acaban un dia o altre".  

En sessió del plenari de l'Ajuntament del 7 de març de 1936 fou aprovat un dictamen en pro de la suspensió 

de l'ensenyament religiós i el 18 d'abril es prohibiren les processons religioses i el pas del Viàtic pels carrers del 

poble.  

Ja a la dècada anterior, l'escriptor Jaume Raventós i Domènech de can Codorníu havia afrontat la qüestió 

de les escoles laiques a la seva obra Proses de bon seny, en forma de diàleg entre ell mateix i el seu nebot68:  

 “─Oncle Jordi, per què no ens parleu de les escoles laiques, ara que està de moda?  

─Mira, Peret: no m'estiregassis la llengua, que encara em faràs dir algun disbarat.  

─Parleu, home, parleu: no s'hi val a fer embuts; ara també ja sé que us en penseu alguna i no la dieu; i vaja, 

vós que sempre alabeu la sinceritat...  

─Doncs mira, no t'escandalitzis. Peret, t'ho diré a cau d'orella: jo sóc partidari de les escoles laiques.  

─Vós?  

─Jo. 

                                                 
68 Jaume Raventós i Domènech. Proses de bon seny. Volum II, p, 237 i següents.  
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─Vós, oncle Jordi, redactor de L'Apat, partidari de les escoles laiques?  

─Jo mateix. Ja teníeu raó, ja, de no volguer parlar; però, vaja, m'alegro que vós i jo coincidim.  

─I és clar; escoles laiques vol dir unes escoles en les quals el mestre i els deixebles són laics, més clar, que 

no són capellans, i a mi m'agrada molt que els laics aprenguin i els laics ensenyin.  

─Ja m'haveu sortit amb un estirabot; a mi em sembla que això d'escoles laiques no vol dir lo que vós dieu, 

que els mestres i els deixebles sien laics.  

─Doncs agafem-ho d'una altra manera; escoles laiques podrien ser aquelles en les quals el mestre els 

deixebles són llecs en la matèria, i tampoc aquestes me fan por, que per fer-los créixer les orelles no crec que cap 

pare hi porti els fills.  

─¡Tornem-hi! Es que em sembla, oncle Jordi, que tampoc volen dir això.  

─Doncs m'ho hauràs d'explicar, Peret, que a mi em costa molt de comprendre el significat de certes 

paraules.  

─Doncs mireu, jo us ho diré: nosaltres en diem laiques de les escoles que no ensenyen res de Déu i de la 

religió.  

─Hipòcrites, més que hipòcrites; i per què no en dieu escoles sense Déu?  

─Les dones s'espantarien, oncle Jordi.  

─És que feu com el diable, Peret, que amaga la cua, però com que la té tan llarga, sempre li surt. De 

manera que escoles laiques volen dir escoles sense Déu?  

─Justa. Doncs ja haveu ensenyat un pam de cua, i encara em temo que no l'haveu ensenyada tota. De 

manera que vosaltres voleu que el mestre ensenyi lletres i res més?, no és això?  
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─Això, això.  

─De manera que el mestre que ensenyi, i d'educar que no se'n curi, que ja els educaran els pares a la 

canalleta? Que els faci dir B a, Ba, i res més.  

─Una cosa per l'estil.  

─Doncs mira, Peret: això és un disbarat pedagògic; els lloros també ho diuen ba, be, bi, bo, bu, i fins jo vaig 

tenir l'honor de coneixe'n un de castellà que sabia dir No quiero ir a la escueeeeela, porque el maestro me 

peeeeega, i ho deia molt ben dit. Més tot i sent un disbarat l'ensenyar els nois com s'ensenyen els lloros, no és 

cosa tampoc que em preocupi massa, massa; si deixen el cor verge d'educació, els pares podran completar 

l'obra del mestre; si als nois no els parlen de Déu, els en parlarà la mare a casa seva. Es cert que el mestre té el 

deure d'ensenyar Doctrina Cristiana; però mira, Peret, si sóc condescendent; hi ha molts mestres que més 

m'estimaria que no l'ensenyessin. Es aquest tot el vostre punt en la qüestió de les escoles laiques?  

─Veureu, oncle Jordi, siguem francs: nosaltres ens fem càrrec que ensenyar sense educar no pot ser; així és 

que els volem educar també a la moderna, conforme a les regles de la moral universal.  

─Ja has ensenyat mitja cana de cua; vosaltres lo que voleu és ensenyar-los que hi ha una moral que no 

necessita per res a Déu, oi?  

─Aquesta, aquesta.  

─Doncs no és aquesta tota sencera; vosaltres voleu que ensenyin als nois que Déu és un papu i la religió una 

tonteria, i estic segur que no passeu per menys.  

─És així mateix, oncle Jordi.  

─No voleu precisament escoles laiques, ni escoles sense Déu tampoc: voleu escoles contra Déu.  
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─Per lo vist deu ser això.  

─Ara sí que l'haveu ensenyada tota la cua i ben llarga: pel cap baix, te deu canes.  

─No tant...  

─No passo ni per un pam menys. De manera que tu ets ateu, Peret?  

─Si, gràcies a Déu.  

─I tu vols que els teus fills també ho siguin?  

─Si a Déu plau que ho Seran.  

─I tu vols que la societat sigui atea?  

─Déu ho vulgui ! – 

─Doncs mira: saps què em fan aquestes escoles contra Déu?  

─Què?  

─Em fan por. Mira, Peret: tinc quatre fills sóc pare, i jo els vull ensenyar que Déu mana creure el pare, i pensar 

que els puguin ensenyar lo contrari em fa por.  

─Jo també vull que em creguin. Es molt natural.  

─Després me fan fàstic. Perquè l'home de natural és molt porc, dispensa la paraula, i si li treus del cap la Ilei 

de Déu, no veu més que el jaç i la menjadora.  

─Exagereu, oncle Jordi. I després em fan malícia, perquè ensenyen la mentida i implícitament vosaltres 

mateixos ho confesseu. I si no, diga'm: creus en Déu?  

─Vaja, no.  
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─Doncs si no hi creus, per què li tens tanta malícia? Ja ho veus, encara hi havien amagades deu canes més 

de cua.  

─Oncle Jordi...  

 ─Escoles laiques; hipòcrites en el nom, embusteres en ses afirmacions i perverses en ses Intencions, veu-s'ho 

aquí”. 

  Malgrat aquestes prèdiques i sentències, l'anticlericalisme s'havia vist impulsat a Sant Sadurní arran l'ascens 

de l'anarquisme propiciat per la Confederació Nacional del Treball (CNT) i va esclatar després com a reacció del 

cop d'Estat del general Franco. A diferència d'altres indrets de Catalunya no s'havia manifestat abans, ni durant la 

Setmana Tràgica de 1909 ni arran els Fets del 6 d'Octubre de 1934, i la seva intensitat després del 18 de juliol de 

1936 va ser limitada, no produint-se cap assassinat de religiosa o religiós dins el terme municipal sadurninenc. Al 

contrari, el rector de la parròquia mossèn Joan Salvans va ser protegit per alguns milicians del comitè que el van 

proegir i el van ajudar a fugir. Les destrosses a l'església parroquial van ser menors sense afectar l'estructura de 

l'immoble. 

 

Les dues escoles públiques i les tres privades 

 

En iniciar-se l'etapa republicana l'ensenyament al municipi estava repartit en cinc escoles, dues de públiques i tres 

de privades. A la Plaça Nova i a Monistrol69 les nenes i els nens inscrits a l'escola pública compartien els mateixos 

immobles . El de la Plaça Nova s'havia construït el 1904 d'acord amb un projecte de l'arquitecte Miquel Madurell i 

                                                 
69 Per a les nenes i nens de Monistrol, can Catassús i Espiells.  
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Rius , el mateix que havia dissenyat el monument a Mac Mir Capella a la Plaça de l'Ajuntament, l'Ateneu i ca la 

Maria Sàbat al Raval ( l'actual número 16) . L'ensenyament públic a Sant Sadurní i Monistrol durant l'etapa 

republicana va ser laic, gratuït i majoritàriament en català.  

 El Col·legi Sant Josep (que va canviar el nom en aquest període pel de Milà i Fontanals), només per a nens, estava 

ubicat al carrer Hospital ( l'actual número 11) , en un immoble que per la banda del darrera donava al carrer Sant Pere. 

La creació d'aquest centre escolar havia estat obra de Manuel Raventós i Domènech de can Codorníu, el qual, va 

convèncer a l'ordre religiosa francesa de la Congregació dels Hermanos de Sant Gabriel perquè es fes càrrec de 

l'ensenyament. Les classes es van iniciar el curs 1905 - 1906 al mateix immoble on fins l'any anterior s'hi trobaven 

ubicades les escoles públiques. En un informe confidencial que el rector de la parròquia, mossèn Joan Baptista 

Canals70, va enviar a la Secretaria de la Cambra i Govern del Bisbat de Barcelona el 30 de juliol de 1921 s'hi afirmava 

que els hermanos eren observants en quant a la part religiosa, de missa i comunió diària, de confessions setmanals i 

bon exemple; que el fi de la institució era l'ensenyança; i que complien perfectament i educaven religiosament als seus 

alumnes. Quan a l'estimació i el bon tracte amb què la Vila els honorava observava que els alumnes que, el rector 

tenien eren de les millors famílies de la població. Finalment afegia que calia pregar Déu perquè no marxessin ja que, en 

cas contrari, l'acció de la parròquia seria insuficient per a salvaguardar la joventut. En resum doncs, es tractava d'un 

centre privat d'inspiració religiosa, només a per nens i nois, selectiu (o classista si es prefereix) en quan a que les quotes 

mensuals no estaven a l'abast de les famílies treballadores, amb hermanos provinents la majoria d'altres indrets de 

l'Estat i amb la llengua castellana com idioma vehicular.  

                                                 
70
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 El Col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat, exclusiu per a nenes, estava regit per aquesta ordre religiosa 

femenina i estava ubicat al carrer Torras i Bages ( on actualment hi ha l'equipament municipal de l'Índex) . La presència 

d'aquesta ordre religiosa al municipi es remuntava al 1864 quan un grup de propietaris locals es van fer càrrec del seu 

manteniment. L'Escola s'ubicà inicialment a l'immoble encara existent del carrer Sant Antoni, número 1. El 1873, amb 

motiu de la Primera República, l'ordre religiosa va haver d'abandonar el poble al qual va retornar el 1884. Es tractava 

doncs d'una escola privada, de pagament i religiosa, amb professorat eminentment del país i arrelat a les seves 

costums i tradicions i per tant més procliu a la llengua catalana que els hermanos.  

  L'Escola Professional i Domèstica per a noies també va ser obra de la família Raventós de can Codorníu i en 

particular també de Manuel Raventós Domènech com a impulsor i patrocinador; del seu germà Jaume com ideòleg; i 

de les tres filles del primer, Montserrat, Teresa i Maria, com a iniciadores i creadores. La direcció s'encarregà també a 

les Germanes Carmelites de la Caritat i el primer curs s'inicià l'octubre de 1914. Les tres finalitats del centre van quedar 

perfectament definides des del primer moment: de tipus patriòtic i català, de caire social i de caràcter formatiu, tant en 

l'àmbit cultural, com en el morat i cristià. L'escola estava ubicada també al carrer Torras i Bages ( on ara hi ha la Casa 

dels Avis). L'alumnat, exclusivament femení, provenia majoritàriament de les famílies benestants de la població. 

 Aquest era l'esquema docent del municipi amb què s'inicià l'etapa republicana: d'una part les escoles populars 

públiques i gratuïtes i d'una altra els centres privats confessionals i selectius que ben aviat van entrar en conflicte amb la 

legislació republicana. El gener del 1934 les Germanes de la Caritat van haver de desallotjar l'edifici del seu col·legi i 

van cessar en la funció d'ensenyament en aquest centre, si bé van continuar impartint classes en un immoble del carrer 

Diputació ( l'actual número 42); a finals de 1935 es van traslladar del carrer Diputació a una nova escola ( la part més 

antiga de l'actual complex de l'escola del Carme) construïda per famílies benestants, agrupades sota la denominació 
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de Cultura Popular,S.A; i el maig de 1936 es va comunicar a la directora del centre, Assumpció Batllevell, que l'havia de 

tancar perquè havia estat clausurat. Simultàniament també va rebre un ofici signat per l'alcalde ordenant-li que 

cessessin els ensenyaments que s'impartien a l'Escola Professional i Domèstica i li lliurés la clau del centre, ja que 

l'ajuntament s'incautava provisionalment dels seus drets i deures. Els col.·legi de les Carmelites es va reobrir el 1939 i 

l'Escola Professional i Domèstica el 1940, ambdues altra vegada sota la direcció de les Germanes Carmelites de la 

Caritat, però així com el col·legi es va consolidar i prosperar, l'Escola va tancar les portes el 1941.  

 El Col·legi Sant Josep es va secularitzar el 1933, però de fet no hi va haver grans canvis, a excepció dels hàbits 

religiosos ( sotana negra amb un pitet blau amb voraviu blanc lligat al coll) que els hermanos van haver de substituir per 

una vestimenta laica. L'octubre de 1939 va tornar a obrir el Col.legi Sant Josep en el mateix immoble. 

 Els ajuntaments republicans sadurninencs van dedicar molts esforços i diners al bon funcionament de les escoles 

públiques i quan es va plantejar la substitució de l'ensenyament religiós per l'ensenyament laic s'ho van prendre amb 

molta responsabilitat, com es pot deduir d'aquest dictamen del 7 de març de 1936 : " La Comissió de Cultura té l'honor 

de presentar a aquest Consistori per a la seva aprovació i pel que fa referència a la circular rebuda de la Inspecció 

Provincial de Primer Ensenyament, proposant que sigui aprovat per ser, al seu criteri, el reflex dels fets viscuts en aquest 

ajuntament i l'exposició de les necessitats del mateix per a resoldre el problema de la substitució de l'ensenyament 

religiós d'acord amb la vigent legislació de la República, al mateix temps que és una viva realitat dels esforços duts a 

terme per aquesta Corporació per incrementar de manera més enèrgica la política de la instrucció base de la nostra 

organització moderna i de les necessitats indispensables per a les futures generacions 

 Exposició del tema. A aquest Ajuntament li interessa fer present que quan van prendre possessió el 1931, després 

de les eleccions del 12 d'abril, es va trobar amb les escoles municipals com tot seguit s'exposa. Hi havia una escola 
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graduada de tres graus per a nens, una d'unitària per a nenes i una de pàrvuls; i en una altre local situat a Monistrol 

d'Anoia, a dos quilòmetres de la capital, una mixta. En total absorbia un cens escolar de 262 alumnes, sumant els de 

totes les escoles. 

 En principi i de forma espontània l'Ajuntament va crear dos graus més de nens i dos de nenes. Aquests nous graus 

de nens es van ubicar en el mateix edifici, o sigui, a l'antic col·legi de l'Ajuntament. Aquests dos graus creats de nou per 

l'Ajuntament van costar a aquesta Corporació unes 25.000 pessetes aproximadament. Però en virtut del Decret de 

substitució de l'ensenyament religiós de l'any 1932, l'Ajuntament es va incautar d'un immoble71 ocupat per una 

congregació religiosa denominada Germanes Carmelites de la Caritat, que es dedicava a l'ensenyament, amb una 

despesa de reformes i instal·lacions de 22.345 pessetes i la reforma dels patis i jardí 5.500 pessetes més. A totes aquestes 

escoles es va haver de proporcionar el corresponent material i mobiliari necessaris que naturalment va ser modern, 

amb un cost de 3.240 pessetes per cada aula, o sigui, quatre aules i l'antiga de nenes, en total 16.200 pessetes. 

 L'edifici descrit anteriorment, o sigui, el que va ser incautat per aquesta Corporació i després destinat a 

ensenyament públic consta de tres cossos; el primer , situat a l'ala dreta entrant-hi, consta de tres pisos amb dues aules 

a cada pis amb les seves corresponents galeries, lavabos, etc. El segon cos, o sigui la nau central de l'edifici, està 

destinat a la planta baixa a escola de pàrvuls, havent de construir-s'hi dos pisos interiors, en el primer del qual 

l'Ajuntament projecta construir-hi una sala d'actes i en el segon una biblioteca i un museu. El tercer cos de l'edifici, o 

sigui a l'esquerra entrant a la planta baixa, existeix actualment una escola professional i domèstica72.  Cal tenir en 

compte que quan l'Ajuntament es va incautar del col·legi que estava dirigit per la Congregació religiosa, el Patronat 

particular administrador del mateix li devia a la senyora Montserrat Raventós i Fatjó, veïna d'aquesta població 

                                                 
71 L'edifici on actualment hi ha ubicat l'equipament municipal de l'Índex. 
72 Es va enderrocar per a construïr-hi la Casa dels Avis. 
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aleshores, 13.000 pessetes per la construcció de l'aula esquerra del mencionat edifici, que estava destinada a una 

escola professional i domèstica dirigida per l'ordre religiosa citada reiteradament, de la qual l'Ajuntament no pot 

incautar-se ja que es deuen 13.000 pessetes a la fundadora de l'escola i no hi ha diners per pagar-les. 

 Com ja s'ha explicat, quan vàrem entrar a l'Ajuntament l'any 1931 hi havia una escola mixta a Monistrol d'Anoia, 

a dos quilòmetres de la capital del terme, la qual va ser convertida per l'Ajuntament en escola unitària de nenes i una 

altre de nens, havent-se gastat en les reformes, material i mobiliari i per la creació d'una plaça de mestre, un total de 

5.700 pessetes. Aquest Ajuntament vol deixar constància que quan es van començar a crear aquests graus i conscient 

de l'enorme tasca que significava, va demanar una subvenció a l'Estat, mitjançant el corresponent espedient, per un 

import de 9.000 pessetes que va ser denegada per falta de fons. 

 Així que, en resum, el que aquesta Corporació ha gastat des de l'adveniment de la República fins al dia d'avui és 

la suma de 74.745 pessetes, i tenint en compte el cost de l'edifici de la Congregació religiosa descrit en el llibre inventari 

que és de 100.000 pessetes, suma tot plegat 175.745 pessetes, sense que l'Estat hagi subvencionat amb cap quantitat. 

A més, per completar les obres necessàries als dos grups escolars que s'han creat, tenint en compte les necessitats de 

la població escolar, caldria arreglar les façanes i la nau central amb dos pisos ja comentats, calculant-se que la 

despesa que s'originaria s'acostaria a les 75.000 pessetes, de les quals, sinó s'assoleix una subvenció de 10.000 pessetes 

que es calcula junt amb els lloguers, mobiliari i material que es necessitaria, serà impossible aplicar en la seva integritat 

el Decret sobre substitució de l'ensenyament religiós, malgrat la bona voluntat d'aquesta Corporació,demostrada amb 

l'enorme esforç econòmic realitzat des de l'adveniment de la República. 

 Aquesta Corporació vol fer constar amb la màxima importància que a més de tot que què s'ha creat 

provisionalment i amb tot el material necessari per al seu funcionament i a l'espera de la creació definitiva per part del 
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Ministeri d'Instrucció Pública d'una escola de pàrvuls, el cost de la qual ascendeix entre obres i materials a 3.125 

pessetes, demana celeritat al Ministeri d'Instrucció Pública perquè concedeixi la corresponent autorització que permeti 

el seu funcionament definitiu [...] Aquest Ajuntament està disposat a a dur a terme la substitució de l'ensenyament 

impartit per les Congregacions religioses. La seva disposició queda demostrada per la tasca duta a a terme des de 1931 

ja que s'han creat 5 seccions i s'està tramitant la creació d'una escola de pàrvuls; però tota la seva voluntat s'estrella 

contra la necessitat de realitzar noves despeses i no disposar dels recursos necessaris ja que entre edificis, reforma i 

material escolar ja s'ha gastat 177.870 pessetes sense que l'Estat l'hagi ajudat econòmicament. 

 Per a substituir l'ensenyament religiós d'acord amb el cens escolar, cal crear dos graus de nenes, un de nens, un 

de pàrvuls i substituir una religiosa que està al capdavant de l'escola laica. La instal·lació provisional de tots els graus 

que són necessaris està assegurada, però per a la seva instal·lació definitiva caldria que l'Estat, fent com ja ha fet 

l'Ajuntament, aportés una subvenció de 110.000 pessetes ( o sigui, 10.000 pessetes per a cadascun dels sis graus creats i 

dels 5 que caldria crear per enllestir els edificis de les escoles graduades de nenes i nens i proveir-les de material 

adequat) [...] Concretant, primer: per tal de poder substituir l'ensenyament donat per les Congregacions religioses, 

caldria crear dues seccions de nenes, una de nens, una de pàrvuls i substituir la religiosa encarregada de l'escola 

domèstica. Segon: de moment es poden instal·lar les dues seccions de nenes i la de pàrvuls a l'edifici de graduada de 

nens; l'Escola professional i domèstica al local on ja actua, que es troba adossat al mateix edifici, i la secció de nenes a 

la graduada de nens. Tercer: el material escolar necessari per a la creació d'aquestes escoles no pot anar a càrrec 

d'aquest Ajuntament per manca de recursos. Per a la instal·lació definitiva, reformes, pagament dels deutes de l'escola 

domèstica i dotar a totes les escoles del material corresponent, l'Estat hauria de concedir una subvenció de 110.000 
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pessetes". Aquesta subvenció mai no va arribar ja que quatre mesos després començaria la Guerra Civil i les prioritats 

pressupostàries de l'Estat s'alterarien substancialment.  

 El 26 del mateix mes se celebrà a l'Ajuntament una reunió decisiva per considerar la clausura dels centres 

d'ensenyament religiosos del municipi , l'acta de la qual reflecteix perfectament els esdeveniments: " A la Vila de Sant 

Sadurní d'Anoia, reunits a la casa de la Vila a requeriment de la senyora Inspectora de Primer Ensenyament, Leonor 

Serrano, i amb l'assistència de la mateixa, sota la presidència de l'alcalde d'aquesta Vila, Napoleó Montagut i Duran, 

estant-hi presents els senyors Jaume Ferrer, Francesc Tubella, Antoni Lloret i els senyors [ i senyores] Ernest Roca, Antònia 

Sabaté, Asteria Martínez Surroca, Josep Planas i Ramon Rius i Cambra del Consell local de Primer Ensenyament [...] 

trobant-se tots reunits a la preindicada Casa Consistorial i essent les onze i mitja del matí del dia d'avui, s'obre la sessió i 

tot seguit la senyora Inspectora de Primer Ensenyament fa us de la paraula per exposar als representants de 

l'Ajuntament i del Consell local de Primer Ensenyament el motiu de la seva visita de caràcter extraordinari, la qual és 

motivada per donar compliment a les disposicions del Ministeri d'Instrucció Pública de data 6 de maig de 1936 (Gaceta 

de Madrid del dia 7 del mateix mes i any) i per tant d'acord amb el contingut de la mateixa procedeix que l'Ajuntament 

s posi d'acord amb la Inspecció per al seu compliment. Després de les explicacions efectuades per la Inspectora 

s'acorda fer una visita a les escoles de caràcter religiós o que hagin estat regides fins a l'època actual per religiosos; i 

d'acord amb aquesta visita i en conseqüència d'ella resoldre de conformitat amb les esmentades disposicions. 

 Així s'acorda quedant convocats els presents a les 3 de la tarda per efectuar dita visita i veure així la forma de 

substituir l'ensenyament religiós d'acord amb les disposicions legals. 

 Reunits novament tots els senyors [ i senyores] indicats a l'Ajuntament a les 3 de la tarda es comencen les visites, 

iniciant-se per l'establiment anomenat Escola Professional i Domèstica de les Germanes Carmelites de la Caritat, 



61 

 

resultant que en els baixos de la mateixa escola es troben dues grans habitacions que poden convertir-se en dues 

magnífiques aules i dues habitacions més petites en el front; i travessant el pati existeixen dues aules més, bastant 

espaioses. Es troben en aquest establiment dues noies d'una edat aproximada de 18 anys, les quals requerides per la 

senyora Inspectora diuen que l'establiment en qüestió no és un col·legi encara que estigui dirigit per una senyoreta. 

 La senyora Inspectora les requereix que diguin a l'encarregada de l'establiment que d'acord amb les disposicions 

vigents i no tenint el corresponent títol de mestressa d'ensenyament no poden dedicar-s'hi i que per tant han de tancar 

dita escola. Seguidament, els senyors [ i les senyores] esmentats a les Escoles Nacionals més properes73 a examinar les 

necessitats adients a l'adaptació o substitució de l'ensenyament religiós, donant com a resultat una aula a l'interior i una 

altra al costat oposat del pati; en el primer pis entrant-hi hi ha un despatx i una aula lliures, així com una altra aula 

ocupada i funcionant actualment, una cuina bastant gran i un petit rebedor; en el segon pis hi ha una habitació petita 

més un balcó, un passadís i una sala gran equivalent a la cuina del primer pis. 

 Acabada aquesta visita es traslladen tots els presents al col.legi anomenat actualment Milà i Fontanals, situat al 

carrer Primer de Maig74, número 11, on la comissió és rebuda pel senyor Pere Frigola i Casellas que havent estat requerit 

prèviament pel senyor alcalde perquè manifestés per escrit dades referents al personal havia contestat no referir-se al 

dels Germans Gabrielistes ( que fins ara venia funcionant) sinó al signant ( que està autoritzat per la Direcció General 

com a mestre particular amb títol) que es nega a enviar-lo per pensar que s'ha produït un error respecte a considerar-lo 

director de Col·legi de Congregacions religioses i per tant negant que sigui aquesta la situació legal i real d'aquest 

col·legi de la seva direcció. 

                                                 
73 Aquestes escoles ocupaven l'edifici on anteriorment exercien l'ensenyament les Germanes Carmelites de la Catitat, a l'immoble de 

l'actual equipament de l'Índex.  
74 Actualment carrer Hospital. 
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 Requerits els documents d'autorització, la Inspectora constata que tal col·legi ha estat canviat de nom, prenent el 

de Milà i Fontanals, substituint amb el nou director l'autorització que aquest sol·licità, elevada a la Direcció General de 

datat 18 d'agost de 1933, però que no ha estat fins la data d'avui, doncs el darrer canvi d'autorització és de data 9 

d'octubre de 1930, i que el tal senyor Frigola dona l'ensenyament junt amb els senyors Ramon Abat Sáez amb 50 nens, 

el senyor Clemente Puig de Alegria amb 40 nens, el propi director senyor Frigola amb 33 nens i el senyor Mateo Arnáez 

amb 42 nens, en total 165 nens. 

 Que segons manifesten els interessats només el director Pere Frigola acredita el títol de mestre elemental, expedit 

a Tarragona l'any 1911; que tots ells continuen convivint en l'indicat edifici i que de tals antecedents així com de les 

informacions rebudes dels representants de l'Ajuntament i el Consell Local, la senyora Inspectora en dedueix que són la 

mateixa ordre monàstica dels Hermanos Gabrielistas vestits de seglar [...]. Després de les tres visites es va acordar: " 

Primer. Procedir al cessament immediat dels dos col·legis religiosos la matrícula dels quals pot ser recollida per les dues 

Escoles Nacionals. Segon. Formular immediatament un expedient de creació de quatre nous graus distribuïts de la 

forma acordada. Tercer. Formular amb caràcter de petició urgent un nou expedient demanant una subvenció de 

110.000 pessetes per a la transformació de la nova escola graduada, mitjançant els plans corresponents. Quart. 

Recabar la informació i ajut d'una associació de pares de família que recolzi l'actual transformació de l'esenyament 

nacional [...]" 

 Cinc dies després el Consell Local de Primer Ensenyament va distribuir pel poble el següent manifest75 : “ [...] 

Aquest Consell, vetllant per la bona marxa de l'educació escolar dels infants de la nostra vila, ço que és per a ell 

imperatiu categòric imposat per la Llei, es creu avui en el deure de dirigir-se a l'opinió pública. La raó és clara: perquè a 

                                                 
75 Fons de l'autor. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. 
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l'esperit d'alguns dels nostres convilatans, amb motiu de la substitució de l'ensenyança religiosa, s'ha produït una aguda 

pertorbació que, com que es fonamenta en un confusionisme produït per malentesos, convé que sigui esbargida, 

aclarint aquests. Amb aquest fi, aquest Consell fa avinent, en primer lloc, que l'esmentada substitució és Llei de la 

República —Llei motivada per poderoses raons d'Estat i per altres raons de respecte i d'amor a tots els infants, raons, 

però, que aquest Consell no ha d'escatir ara— i com que és Llei, forçosament s'haurà de complir. I vol fer avinent, en 

segon lloc, i aquest és el punt principal d'aquest manifest, sobre qual punt reclama de tots la màxima atenció, que de la 

substitució esmentada cap dany no haurà de derivar-se'n, i sí molts beneficis per a la instrucció i l'educació de tots els 

nostres infants, en l'esdevenidor.  

 Convilatans: Aquest Consell vol convenceu-vos d'això i no pas amb aire de polèmica, sinó posant davant la 

consideració vostra algunes afirmacions que puguin portar la llum i la tranquil·litat a tots els esperits, principalment als 

pertorbats, i per això, primerament, us prega a tots que reflexioneu sobre ço que és l'Escola neutra, tal com ho és 

l'oficial de l'Estat. L'Escola neutra, per la seva mateixa essencial manera d'ésser i també per manament de la Llei, és i ha 

d'ésser forçosament respectuosa, gelosament respectuosa, amb la consciència dels infants. No és, doncs, ni pot ésser 

una Escola sectària ni partidista en cap sentit, sinó tot el contrari, i d'ací el seu qualificatiu de neutra o neutral. Per 

demés, l'Escola neutra és la plasmació, definitiva en aquest punt, del principi fonamental i principalíssim de la 

Pedagogia, principi que ningú no pot atrevir-se a contradir, i que afirma que la naturalesa de l'infant, com la de 

qualsevol altre ésser vivent, es desenrotlla segons la seva pròpia llei intrínseca, vital, i que ningú no pot intervenir-la, i 

menys a deshora, sense provocar en ella una pertorbació i, per tant, la virginitat espiritual de l'infant deu ésser 

respectada per tothom. Compteu, doncs, si l'espiritualitat dels infants vostres haurà d'ésser respectada a l'Escola oficial. 

A més, què més bonic que el clos on els infants entrenen llur intel·ligència i llur esperit, estigui fora de tot allò que als 
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grans ens posa en enrenou, ens divideix i ens fa barallar? Finalment, el fet que un infant vagi a l'Escola neutra oficial, 

haurà d'ésser obstacle perquè els seus pares li donin una determinada inclinació espiritual? Certament que no, puix les 

lleis de la República, respectuoses amb totes les consciències, no ho impedeixen pas, i si hom té voluntat de fer-ho, no 

és ni temps, ni locals, ni personal sobrer ço que els ha de mancar.  

 Segonament, aquest Consell demana que tothom reflexioni sobre la qüestió de les hores de classe, puix sobre 

aquest punt hi ha prejudicis totalment equivocats i són molts qui ja es lamenten perquè creuen que hi sortiran 

perdent. Cal tenir ben present que tant l'horari com el calendari escolars que regeixen avui a les escoles oficials 

són, amb lleus modificacions, els mateixos de molts anys enrera i que eren obligatoris també per a les escoles 

particulars, i cal tenir també en compte que, si moltes d'aquestes escoles no els complien, a més de cometre una 

transgressió legal, atemptaven contra la salut corporal i mental dels infants, puix el nombre limitat d'hores de 

classe i la freqüència de vacances no és pas quelcom que tots els Estats civilitzats hagin imposat per caprici, sinó 

davant els dictàmens de tots els savis psicòlegs, refrendats solemnement per diversos congressos mèdics 

especialitzats. I si hom pot tolerar i fins recomanar alguna hora diària més de classes, sempre ha d'ésser amb la 

condició que, durant ella, els infants facin exclusivament realitzacions manuals que serveixin, ensems que 

d'entrenament de l'enginy, el descans i l'esbarjo de l'esperit.  

 Convilatans: amb tota la bona voluntat, aquest Consell espera i reclama de tots que la reforma d'ara sigui l'ocasió 

d'unificar i, per tant, intensificar, sortint-ne tots guanyant els interessos escolars, divergents fins ara. Fent-ho tots així, 

la nostra vila podrà tenir unes Escoles que siguin modèliques entre tantes altres que avui ja sobresurten, tant per 

elles mateixes, com per totes aquelles institucions escolars complementàries que les necessitats aniran imposant i 

que ara ja hom podrà realitzar, pel fet que anirà lligat amb elles l'interès de tots. Sant Sadurní d'Anoia, 31 de maig 
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de 1936. Pel Consell Local de P. E. N. Montagut, R. Rius, J. Planas, A. Martínez, A. Sabater, E. Roca.” L'endemà, 1 de 

juny, es va ordenar el tancament del Col·legi Milà i Fontanals ( abans Col·legi Sant Josep) dels hermanos i de 

l'Escola Professional i Domèstica.  

 En contrapunt el testimoni en primera persona del director dels hermanos, Buenaventura Maria, protagonista 

destacat d'aquelles jornades, es força descriptiu76 , apocalíptic i amb un cert tuf d'arrogància: "Considerando los 

muchos y valiosos servicios prestados a varias generaciones de alumnos y el aprecio general y sincero de la 

población, nuestro colegio San José de San Sadurní de Noya, llamado también durante la República Milá y 

Fontanals, era tenido como un bien común cuya bienhechora actuación nadie pensaba en molestar ni siquiera 

después de los penosos acontecimientos del 6 de octubre del año 1934. Respetar al Colegio de los Hermanos era 

como el santo y seña que se transmitían de uno a otro, los varios partidos políticos en la áspera lucha por ejercer 

la hegemonía de la ciudad. Cuando la proclamación de la República, los Superiores juzgaron muy prudente de 

secularizar a los religiosos con el preciso intento de salvar las obras que el sectarismo terco e infernal de Azaña 

amenazaba de muerte segura y a corto plazo.  

 En consecuencia, la sotana desapareció del Colegio con gran sentimiento de los amigos fieles y desengaño 

máximo de los menos adictos, por el nuevo regalo que les brindaba la célebre República. Sin embargo, unos y 

otros se negaron aceptar a estos Señoritos recién instalados en la calle del Hospital n° 11 y por tradición 

continuaron en llamarlos: los Hermanos. En esto, la política nefasta del nuevo régimen, pronto encontró el medio 

de dividir los espíritus. Las elecciones del 16 de febrero [de 1936] confiriendo el poder a las izquierdas, les 

proporcionaba la oportunidad de llevar a la práctica su programa de destrucción de la sociedad cristiana. En 

                                                 
76

 , 



66 

 

seguida, las leyes vejatorias contra la religión se multiplican, los decretos tiránicos caen como una tormenta en 

invierno y muy pronto ya no se les hace caso. Cada cual obra a su capricho. Como cosa normal, los enemigos de 

la Iglesia y de la sociedad enderezan sus tretas, las más virulentas, hacia la enseñanza católica. 

 Mientras en Madrid se prepara un decreto estableciendo el monopolio de la enseñanza en todos sus grados, se 

dicta urgentemente la orden de cierre de todas las escuelas primarias confesionales que permitan las 

circunstancias. La mayoría de los inspectores titubean ante el caso o se contentan con hacer una jira rápida y sin 

consecuencias en sus respectivas demarcaciones, creyendo ser más prudente esperar hasta octubre para tomar 

las providencias definitivas. Algunos, sin embarga, devorados por un celo interesado se echan inmediatamente al 

ruedo augurando, sin duda, nuevos servicios y laureles fáciles que se notarán seguramente, en el escalafón 

general, tanto tiempo inmóvil. La Inspectora de nuestra demarcación77 pertenecía a este grupo de sedientos, 

siempre en acecho para mejorar la propia situación. En efecto, acuciada por el desordenado apetito de una 

celebridad sin consistencia, no tardó en ponerse en campaña para refrescar los colores de su blasón algo 

empañados y completar una hoja de servicios comprometida por sus ideas personales y sobre todo por la rareza 

de su carácter. Una carta confidencial nos enteró, por adelantado, de las malignas intenciones que abrigaba esta 

representante del Estado para con nosotros. Al mismo tiempo se nos avisaba que la Sra. Inspectora, a ruegos del 

Consejo Municipal, había decidido el cierre de nuestra escuela.  

 Así que hubo emoción y efervescencia en la población el 26 de Mayo de 1936 cuando se supo su presencia 

en la villa. Hablóse mucho de protestas, de manifestaciones en masa, etc. Pero, a la postre, todo se redujo a una 

sencilla entrevista con el Sr. Alcalde, quien aconsejó a sus súbditos un silencio prudente en vistas del giro que 

                                                 
77  
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tomaba la política general.. Con la muerte en el alma y las lágrimas en los ojos, confiados ciegamente en la 

Providencia, seguiremos entretanto con más fidelidad y fervor que nunca, nuestro reglamento de cada día. En la 

tarde del 26 de mayo de 1936, trece hombres penetraron en el vestíbulo del colegio mientras un alguacil vestido 

de gala y con repetidas venias, me comunicaba que el Sr. Alcalde, Napoleón Montagut, y la Sra. Inspectora 

provincial78, al amparo del derecho que les concedía la ley, deseaban visitar las clases. Se les concedió toda 

libertad para ello y cualquier informe legalmente solicitado tuvo su pertinente y escueta respuesta. Nos 

encontrábamos todos en situación tan penosa y comprometedora que mi martirio duró poco tiempo. En vano 

buscaron las autoridades un pretexto legal para justificar la decisión tomada ya antes en secreto y que iban a 

publicar sin tardar. Con la documentación escolar en mano les probé por a + b que el Colegio funcionaba 

legalmente con todas las de la ley y de paso, me permitía recordar a la Sra. Inspectora ciertos artículos de la ley 

referentes a la enseñanza que parecía olvidar. Previendo que ante los niños desempeñaría un papel no muy 

honroso pasó como relámpago malhechor por las clases. 

 Dos cosas le interesaban: los libros registros y el lugar donde los profesores tomaban pensión. Por lo visto, 

enseñaba el rabillo de su sectarismo hipócrita. En la reunión puramente formal que siguió a esta rápida visita, la 

Sra. Inspectora con tal de vencer la timidez de algunos simpatizantes, a quienes los motivos aducidos para 

cometer un atropello de tanta monta no acababan de convencer, se puso de pie con mucha brusquedad y 

exclamó enfáticamente: ─Amigos, para resolver el caso, sólo necesitamos audacia. El Colegio de los Hermanos 

debe cerrar sus puertas el 31 de mayo [de] 1936. Al día siguiente, un parte oficial de la Alcaldía me notificaba la 

decisión tomada por la Autoridad referente a nuestro Colegio.  

                                                 
78 La senyora Leonor Serrano. 
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 ¡Ah! ¡Cuán penoso fue el constatar que esta condenación llevaba la firma de alguien que tanta gratitud 

debía al. Colegio! ¿No teníamos acaso a su hijo gratuito en la escuela? En el breve espacio de tiempo que nos 

separaba de la fecha fatídica probé en varias entrevistas de conmover el corazón de la primera autoridad local... 

pero siempre en vano. Las razones que aducía para no revocar su orden se resumían, al fin y al. cabo, en su 

vanagloria, su interés particular malentendido y, sobre todo, en la formidable presión de las organizaciones 

izquierdistas de la localidad. Éstas, espoleadas por los maestros nacionales, exigían a grandes voces, el cierre de 

la escuela. Hay que acabar de una vez con los frailes, era el histórico Delenda est Carthago79 que a lo largo del 

día resonaba en los oídos del alcalde. A fuer de buen Pilatos, consolábase de la traición perpetrada afirmando 

que era inocente del atropello cometido y que para encontrar a los verdaderos culpables había que echar la vista 

en los extremistas de su partido y en el Soviet80 local.  

 Por cierto que en oyéndole hablar de este modo, nuestra madre Eva lo hubiera tomado por uno de sus hijos 

predilectos. Por fin, en un último esfuerzo para salvar la obra sin más resultados positivos que en los anteriores, 

rogué al Sr. Alcalde de retirar del colegio a su hijo antes que comunicase a los padres la sanción que se nos 

imponía tan injustamente. Tomólo a mal, sulfuróse como leche hirviente y señalándome la puerta pronunció esta 

lacónica sentencia propia de un emperador: 

 ─ ¡Hermanos! Hay que desaparecer; los acontecimientos políticos así lo exigen.  

                                                 
79 Locució llatina que vol dir Cal destruïr Cartago. S'atribueix a Cató el Vell i la pronunciava sempre que acabava els seus discursos al 

Senat romà durant els anys de la Tercera Guerra Púnica. 
80 Utilitzar el símil soviètic el maig de 1936 en aquest contexte és un barrabassada històrica. L'autor d'aquestes memòries acostuma a 

utiluitzar aquesta mena de vocabulari.  
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 ¡ Ave Caesar, Napoleón, morituri te salutant!81 Los Hermanos tomaron la decisión de no darse por vencidos, 

ni de echar la soga tras el caldero. Por indicación de los Superiores, cada Hermano continuó con su clase en 

locales improvisados, desparramados por la villa, ofrecidos gratuitamente por sus respectivos propietarios. Las 

malas condiciones higiénicas de estos locales transformados en clases, las molestias inherentes a las idas y 

venidas repetidas, varias veces al día, el calor sofocante que imperaba en ellos, no hacían más que avivar el 

ardor de los valientes soldados gabrielistas, el cual duplicaba a medida que aumentaban las dificultades. 

 La orden dada, la palabra mágica enviada de la casa provincial era de resistir hasta el 15 de julio. Para ello, 

el Rvdo. Hno. Provincial, Hno. Estanislao, podía fiarse de aquellos seis valientes que formaban el. cuadro profesoral 

del Colegio Milá y Fontanals, descendientes de hidalgos que hicieron la gloria de la Patria; eran jóvenes, atrevidos, 

algunos del país del Cid, unidos íntimamente a su Director, a sus Superiores. Nunca se les vería dar la espalda al 

enemigo, antes al contrario, sucumbirían en su noble tarea, se contarían entre los primeros... Caídos!... La guardia 

muere, pero no se rinde. Así, pues, mayúscula fue la sorpresa del enemigo que se reía ya al pensar ver a los 

Hermanos, acurrucados en un rincón telarañoso, gimiendo impotentes sobre la desgraciada suerte de su escuela 

vacía, cual Boabdil llorando amargamente sobre la hermosa y perdida ciudad de Granada. Los cuatro alguaciles 

del pueblo se vieron muy atareados en tal día en vigilar las avenidas de los locales donde penetraban alegres los 

alumnos recalcitrantes que por nada en el mundo querían inscribirse en las escuelas oficiales. La infracción a la 

ordenanza municipal, habiendo sido debidamente constatada, se me hizo una denuncia a la Autoridad 

competente solicitando, al mismo tiempo, la aplicación inmediata de las merecidas sanciones. Fui convocado de 

urgencia a la Alcaldía.  

                                                 
81 El fet que l'alcalde es digués Napoleón de nom va ser aprofitat per l'hermano Buenaventura Maria per etzibar aquesta frase en llengua 

llatina que els gladiadors romans dirigien a l'emperador just abans de l'inici dels combats a vida o mort.  
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 La entrevista resultó movida; verdadera marejada de fondo, la dialéctica apretadísima, a solas con el 

Alcalde me sentía elocuente, él, no resistía a mi argumentación, tartamudeaba para responderme. A falta de 

razones templaba sus nervios y puños sobre la mesa produciendo una cacofonía ruidosa. El código escolar en 

mano, lo leía artículo tras artículo obligándole a declarar que, cerrando nuestra escuela, él y su partido no 

obraban sino movidos por un vil sectarismo. Con mucha solemnidad, cual un actor de teatro, me amenazó con 

hacerme prender por la guardia civil si continuábamos dando clases particulares en la villa. Es cierto que por la 

tarde de este día tormentoso, Los Hermanos volvieron a sus locales-clases con bastante inquietud no sabiendo lo 

que podría suceder, resueltos, sin embargo, a hacer constatar ante notario la violación del más elemental de los 

derechos inherentes a cualquier ciudadano. El Sargento de la Guardia Civil se negó a realizar ningún acto de 

policía sin una orden escrita de la Autoridad y que pudiera presentar a los interesados. Ante tales exigencias, el 

alcalde no se atrevió tirar adelante la causa ni comprometer su porvenir: ¡la política propina tantos desengaños! 

¡hay cambios de fortuna tan extraños! La tortilla política da vueltas rapidísimas. Merced a esta vacilación, los 

Hermanos no toparon con la guardia civil y pudieron continuar en paz armada su ingrata labor hasta el 15 de julio, 

ya muy cercano. Sin embargo, morir así por una arbitrariedad de un edil de pueblo, usurpador de los derechos del 

Ministerio, ¿no era, acaso, morir sin gloria ni honor?  

 Bajo la impulsión de este pensamiento organizóse inmediatamente la resistencia, convencidos de antemano 

los unos y los otros de su resultado final. En pocas horas y en una misma calle recogiéronse gran número de firmas 

de ciudadanos de todos los matices políticos, pidiendo se respetara la escuela de los Hermanos, sólo consiguieron 

en el Ateneo, las de tres despistados traidores cuyos nombres callamos por caridad y prudencia. Algunos amigos 

entre los más adictos se ofrecieron espontáneamente para responder con la violencia a toda ilegalidad o 
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atropello por parte de las autoridades. No pudo aceptarse la propuesta por falta de voluntarios en número 

suficiente para presentar la cara. La gente gemía de veras... pero en el interior del hogar, a puertas cerradas. 

Apreciábanse entonces, y se aprecian aún hoy día, a los Hermanos pero... Fuera cuentos. Además ¿cómo luchar 

contra la autoridad y sus agentes armados, cuando ya en España la arbitrariedad se había adueñado del ámbito 

nacional? ¡Ni ley ni poder! Los gobernadores obraban con independencia de los Ministros de Madrid. Cualquier 

Alcalde, consciente de sus funciones, se comportaba como el carbonero de la fábula: amo en casa. No había 

pues, razones para obedecer al Gobernador Civil. Quien disfrutaba de un Carnet de cualquier sindicato 

revolucionario podía cometer desmanes sin incurrir en responsabilidad alguna. En condiciones tan pésimas de 

inseguridad absoluta y de inferioridad evidente ¿no era, quizá, más apropiado al caso enfrascarse en un silencio 

prudente? Probar de resistir ¿no hubiera sido la repetición de aquella historia de la olla de barro chocando con la 

de hierro? No ofrece duda alguna que este modo de pensar prevaleció en el ambiente sansadurninense ya que el 

vacío se hizo en torno a la escuela.  

 Las amistades se esfumaron ante el peligro y las responsabilidades como por encanto. Aparte del apoyo 

verdaderamente heroico de un número reducidísimo de amigos adictos, los Hermanos no encontraron en la 

población la ayuda efectiva que tantos años de abnegación total a los hijos del pueblo les permitía esperar. 

Inscribamos aquí en el Cuadro de Honor del Colegio con letras de oro para agradecimiento perenne de las futuras 

generaciones los nombres de Paciano Carbó82 y su amigo El Fero83 junto con los Hermanos Fontanals84, 

                                                 
82 Pacià Carbó i Roig. Comerciant de vins i membre de la Lliga. Va ser aassassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana,  

Baix Llobregat) el 31 de juliol de 1936.  
83

 Miquel Roig i Oliver, comerciant de vins, assassinat a trets al Pont del Lledoner (Vallirana – Baix Llobregat) el 31 de juliol de 1936. 
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abnegados ciudadanos caídos por Dios y España. Por la tarde del 31 de mayo del año 1936, los alumnos 

emocionados, se reunían por última vez en nuestra capillita a los pies de Jesús y de su buena Madre para 

despedirse con angustia y casi de un modo trágico; se les pidió una especial protección para permanecer 

siempre buenos, piadosos y puros. Lágrimas espontáneas brotaban como perlas de los ojos de los niños inocentes 

cuando el Hno. Director, parafraseando la célebre poesía del P. Alarcón S. J., les explicaba el motivo de tal 

ceremonia y los peligros que iban a correr echados a la calle por unos malvados sin entrañas. Al final de cada 

estrofa interpelaban todos a coro a la Virgen con aquel verso suplicante... "¿Te acordarás de mi?" Parecía como si 

el eco lejano devolviera atendida tan fervorosa plegaria, pues cada niño pensaba oír en el fondo de su corazón 

una voz dulce, angélica que descendía del cielo y respondía debilitándose gradualmente:  

 ─SÍ...  

 Todos los corazones se abrían entonces a la esperanza como las flores presentan sus hermosos pétalos a las 

caricias de los primeros rayos del sol matutino. Algunos soñaban ya en días de más ventura. Luego, la escuela... 

cerró sus puertas...  

 Esta tarde hubo amargo llanto en muchas familias cristianas; en otras, se comenzaba a darse cuenta de la 

trascendencia de la desdichada gesta del 16 del Febrero85. La humillación de las izquierdas pasaba de la raya. 

Solamente los Hermanos desobedecían a la omnipotencia soviética. ─Había que acabar con ellos, voceaban 

bocas infernales. Otros expresaban sus ideas criminales bajo cubierta de palabras equívocas. Un día eran los 

niños quienes me transmitían la conversación de dos jefes rojos: los Hermanos no quieren irse a pie, pronto saldrán 

en coche. ¿No oí, yo mismo, a un barbero muy vecino del Colegio, refunfuñar, a mi paso ante él, estas terribles 

                                                                                                                                                                                                                                 
84 Ramon i Pere Fontanals i Torelló, xampanyistes, assassinat a trets i cremats a Mediona (Alt Penedès) el 16 d’agost de 1936. 
85 Es referia a la victòria del Front d'Esquerres a les eleccions generals del 16 de febrer de 1936.  
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palabras: Si ganamos, los Hermanos ya no se pasearán más por nuestras calles?. Este odio de condenado que 

aumentaba cada día más en los bajos fondos de la población, se destapó libremente en una sesión borrascosa 

del Ayuntamiento en pleno, habida en la la semana de Julio. Se pronunciaron palabras mayores contra los 

Hermanos, desperdicios de la humanidad, deformadores de las inteligencias, envenenadores del alma infantil, 

hipócritas rematados que predican la obediencia y se ponen voluntariamente en estado de rebelión ante la 

Autoridad. El Sr. Alcalde tuvo también su responso muy bien salmodiado, por falta de energía y de decisión. Para 

impedir que la discusión no se deslizase hacia derroteros de taberna, visto que algunos se remangaban ya, la 

asamblea acordó por unanimidad la expulsión inmediata de los Hermanos. Se les concedía, sin embargo, tres días 

para tomar las de Villadiego. Añadamos, por amor a la verdad, que nunca se nos notificó tal decisión.  

 El Alcalde, mediante excusas y dilaciones interesadas, se las compuso para llegar él también al 15 de Julio, 

principio de las vacaciones, viéndose entonces los problemas escolares resueltos por sí mismos. A su vez, los 

Hermanos veían con satisfacción acercarse el final del curso. Habían realizado un esfuerzo extraordinario durante 

un mes en perjuicio de su salud y también, por qué negarlo, de la regularidad y de la disciplina religiosa. Por otra 

parte, no amainando la efervescencia de los partidarios del desorden, todo nos aconsejaba de ir a otro sitio en 

busca de paz, reposo y seguridad, cosas que no podíamos ya hallar en San Sadurní. Para colmar la medida de la 

tribulación, en la tarde del 15 de julio de 1936, de declaraba un incendio en la pequeña biblioteca de la sala de 

estudios. Nunca pudimos averiguar la causa de tal percance. Con evidencia ya no se trataba de palabrería sino 

de obrar. Este mismo día tres profesores dirigieron el rumbo hacia lugares más hospitalarios; Caldetas y Burgos. Los 

otros tres se prepararon para imitarlos a la primera oportunidad. Pero el hombre propone y Dios dispone”. El 23 de 
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juliol, quatre dies després de l'inici del cop d'Estat del general Franco contra la República, es va saquejar el 

col·legi dels hermanos.  

 

 

La maçoneria 

 

La condició secreta d'aquesta institució de caràcter iniciàtic , no religiosa, filantròpica , simbòlica i filosòfica, 

fonamentada en un sentiment de fraternitat, dificulta i molt la recerca històrica sobre la seva implantació a Sant Sadurní 

durant la Segona República. En el darrer quart del segle XIX es té notícia de l'existència d'un bon grup de sadurninencs 

que hi pertanyien, alguns dels quals es trobaven entre els promotors de l'Ateneu Fraternitat el 1877 i posteriorment86 ; 

però a mesura que avançà el nou segle la pertinença a aquest col·lectiu s'anà difuminant sense deixar rastre. Es podria 

afirmar que en la majoria de casos es tractava d'una tradició familiar.  

 Potser els casos més notoris van ser el dels successius hereus de cal Milà de la Roca de Lavern, establerts a la 

Plaça Nova de la Vila des del 1871: Joan Casanovas i Prats (1831 - 1910) , Modest Casanovas i Romeu ( 1859 - 1936) i 

Joan Casanovas i Maristany ( 1890 - 1942), alcaldes de Sant Sadurní els dos primers i president del Parlament de 

Catalunya el tercer. En tots tres casos podria ser que la seva logia es trobés a Barcelona, atès que s'hi desplaçaven 

habitualment i hi van residir. Un quart personatge significat resident a Sant Sadurní que pertanyia a la maçoneria era el 

                                                 
86 Amb totes les reserves que es vulgui, sembla que Sadurní Solà i Casas (Sant Sadurní, 1866 - 1946) , president de l'Ateneu entre 1905 i 

1910 i altra vegada entre 1917 i 1923, Antoni Gana i Esteve, Jaume Pius i Robert i Leandre Raurich i Gilabertó també éren maçons. De fet a 

Sadurní Solà en van denunciar i detenir després de la Guerra Civil acusat precísament de ser maçó. 
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mestre de les escoles públiques Albert Sans i Fargas, però també en aquest cas devia tenir-hi els vincles fora del 

municipi.  

 La maçoneria estava molt implementada a Espanya el 1931: a les Corts Constituents de la Segona República hi ha 

haver 183 diputats que es van declarar maçons ( Catalunya hi va contribuir amb 17 diputats, dels quals 10 pertanyien a 

Esquerra Republicana de Catalunya ) , dels onze ministres del primer Govern Republicà 6 pertanyien a la maçoneria; i a 

més dels presidents de la Generalitat i del Parlament català, Lluís Companys i Jover , Josep Irla i Bosch i Joan 

Casanovas i Maristany, catorze consellers del Govern català durant l'etapa republicana eren maçons.  

 

El cooperativisme  

 

L'esperit cooperatiu havia arrelat al municipi des que s'havia constituït la Cooperativa Agrícola Sant Josep durant la 

segona dècada del segle XX, al carrer Marc Mir, número 14.( Veure el llistat de socis als Annexs). Es tractava d'una 

modalitat de cooperativa de consum mitjançant la qual els pagesos podien adquirir tot allò que necessitaven per als 

seus conreus a uns preus més assequibles que els que s'oferien a través dels sistemes convencionals de 

comercialització i distribució. No es tractava només d'una qüestió d'estalvi econòmic eliminant intermediaris , sinó que 

responia al convenciment que, amb la seva unió, els pagesos podien assolir més i millors beneficis socials. En formaven 

part indistintament propietaris, parcers i rabassaires. Més endavant, i amb el nom de Cooperativa Obrera, oferiria 

articles d'alimentació, com embotits, pastes per a sopa, olis i tota mena de queviures.  

 L'1 d'abril de 1931 es va inaugurar la Cooperativa Elèctrica Sadurninense al carrer Hermanos Gabrielistas, una modalitat 

mixta de cooperativa de producció i consum ja que, d'una banda, fabricaven la seva pròpia energia elèctrica i, d'una 
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altra, n'eren usuaris. Aquesta va ser una experiència republicana molt interessant ja que va funcionar amb normalitat i 

amb èxit fins el 1936, quan va ser incautada pel comitè de l'empresa Fuerza y Alumbrado, S.A (FASA) amb seu a 

Manresa. Després de la Guerra Civil no es va recuperar la cooperativa i els seus socis ho van perdre tot. 

 La Cooperativa de Peons i Paletes va ser una creació del període bèl·lic gràcies a la qual es canalitzava la força de 

treball necessària per a les obres privades, i ocasionalment públiques, del municipi, i a la vegada s'afrontava el 

problema de l'atur particularment greu en aquest col·lectiu local. Finalment la Cooperativa Confederal de la CNT, 

ubicada al temple parroquial, oferia productes de consum per a les famílies sadurninenques a uns preus més 

favorables. 

 

 

L'Ateneu, el Centre i La Cambra  

 

L'Ateneu construït el 1908 i el Centre Agrícola estrenat el 1912 competien a la dècada dels trenta per atreure les 

veïnes i els veïns del poble, però el caràcter popular del primer i el més selecte del segon determinaven a l'hora 

de la veritat la predilecció de l'un o de l'altre. Les dues entitats acollien sectors socials molt diferents: els 

treballadors, rabassaires i petits comerciants d'una banda i els propietaris agrícoles i empresaris xampanyistes 

d'una altra. Ambdues tenien un espaiós cafè, una sala de ball i d'actes equipada amb escenari, projector de 

cinema i pantalla, i un camp d'esports propi. A més dels equips de futbol de l'Ateneu i del Centre ─que 

s'anomenaven respectivament Club Esportiu Noya i F.C. Catalonia─, cada entitat disposava d'un elenc teatral que 

aglutinava un bon grup d'actrius i actors afeccionats . A l'Ateneu gaudien d'una petita biblioteca i la gran activitat 
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social durant l'etapa republicana va fer créixer el nombre d'afiliats d'aquesta entitat: dels 475 inscrits l'any 1927 es 

va pasar a 760 socis (més 70 transeünts) el 1936. Al Centre Agrícola arrosegaven uns deutes importants des la 

construcció de l'immoble social i per afrontar-los van emetre noves accions (la sèrie C)87, a principis de gener de 

1930 , d'un valor nominal de cinquanta pessetes cadascuna, destinant els diners recaptats al pagament del deute 

que la Societat tenia pendent amb la Caixa Estalvis del Penedès. El primer en adquirir aquestes accions va ser, 

com en ocasions anteriors, Pere Mir i Ràfols de can Guineu.  

 La polarització social i política de la dècada dels trenta va determinar que al redós de l'Ateneu s'hi 

apleguessin principalment socis pertanyents als grups polítics i sindicals d'esquerres i republicans mentre que els 

socis del Centre s'identificaven més amb partits conservadors i amb agrupacions gremials de propietaris agrícoles 

(com l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre). En aquestes instal·lacions es va viure entre el 14 d'abril de 1931 i el 18 

de juliol de 1936 un període de gran apogeu de la seva vida social, cultural, artística i lúdica i es podria afirmar 

que per cadascuna d'aquestes dues entitats aquella etapa va representar el seu moment més àlgid. Hi va 

contribuïr en part l'invent del cinema sonor88. A partir del cop d'estat fallit del general Franco el sindicat anarquista 

Confederació Nacional del Treball (CNT) va incautar el Centre i s'hi va instal·lar ; i després de la derrota 

                                                 
87 Fons de l'autor. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès.  

88
 El febrer del 1932 a l’Ateneu es van projectar les pel.lícules sonores Hay que casar al príncipe, protagonitzada per José Mojica i 

Conchita Montenegro, i El còdigo penal per Maria Alba, C. Villarries i Barry Norton. Simultàniament al Centre es van contractar els films 

Resurrección basada en una novel.la de Tolstoi, La última compañía, La voluntad del muerto, Nada nuevo en el oeste sobre la Primera 

Guerra Mundial i Olimpia. 
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republicana, talment com si es tractés d'una venjança i d'un reflex condicionat, l'Ajuntament franquista va 

clausurar l'Ateneu i el va tenir incautat fins que el primer ajuntament democràtic de la segona meitat del segle XX 

el va retornar als seus socis el 1982. 

 La parròquia disposava del local de la Cambra al carrer Montserrat, en el qual agrupava les seves activitats de 

lleure per als joves i els infants, entre les quals destacava el seu elenc teatral i algunes projeccions escadusseres i 

matusseres de cinema mut. L'immoble havia estat propietat de la Cambra Agrícola del Noya, creada el 1907, però 

un cop desapareguda l'entitat se'n va fer càrrec la parròquia. Allí s'hi van instal·lar els Minyons de Muntanya a 

partir de 1930. A l'Ateneu i al Centre, el cinema va representar una porta oberta a la modernitat en un municipi 

rural allunyat de Barcelona i mal comunicat amb aquesta capital. La visió del fenòmen per part de Jaume 

Raventós i Domènech de can Codorníu no era ben bé la mateixa. El 1915 , a la seva obra Proses de Bon Seny va 

escriure : "Nostre poble mateix, vull dir nostre poble de Sant Sadurní ( i és cosa trista de dir) ha permès a sa joventut 

tots els medis de perdició, ha picat de mans, més d'una vegada, davant les lascives i descocades artistes, ha 

deixat buida l'Església en els dies i les hores en què la missa i la pregària són obligatòries i convenients, i ha 

omplert de gom a gom els cinemes que vénen a ser un llevat de podridura". Si hagués pogut constatar com ha 

evolucionat aquesta qüestió des d'aleshores, l'ensurt hagués estat tan majúscul que hauria patit un infart.  

 

Els partits i sindicats 
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Amb l'esfondrament de la Dictadura de Primo de Rivera, el partit Unión Patriótica que li donava suport va caure en 

desgràcia i els seus militants locals es van fer fonedissos. Els republicans i rabassaires d'una banda i els afins a la 

Lliga Regionalista d'una altra van esdevenir els dos blocs hegemònics sadurninencs entre 1931 i 1936 i van ocupar 

gairebé tot l'espai electoral, amb algunes singularitats, en els diferents moments històrics, com Estat Català, Partit 

Federal Ibèric i Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).  

 Els republicans van fer-se càrrec inicialment de la gestió municipal amb força empenta, però aquesta es va veure 

truncada quan arran els Fets del 6 d'Octubre de 1934 l'alcalde i els regidors van ser destituïts i substituïts per 

regidors imposats per l'Exèrcit. La figura clau de l'etapa anterior a la proclamació de la República , l'alcalde Joan 

Sala i Tubella de la Lliga Regionalista , va prendre la iniciativa i es va retirar de la primera línia malgrat la seva 

victòria electoral el 12 d'abril de 1931. Sense la seva autoritat, experiència i carisma els seus successors agrupats 

en el succedani de Bloc Catalanista i Republicà van intentar inútilment frenar l'ascens social d'Esquerra 

Republicana de Catalunya. 

 Tant en el món agrari com en l'industrial es van consolidar a la vila les dues grans organitzacions sindicals 

hegemòniques també a Catalunya; d'una banda la Unió de Rabassaires (UR) i de l'altra la Confederació Nacional 

del Treball (CNT) de caràcter anarquista. El conflicte agrari s'arrossegava des de la Primera República però el 

treball agrícola havia deixat de ser l'opció majoritària a Sant Sadurní i l'assalariat industrial s'havia estès a remolc 

de l'expansió de Codorníu i d'altres empreses xampanyistes, de les colònies del Molí i Guineu (paper) i la de Font i 

Pujols89 ( filats), i de la fàbrica metal·lúrgica de cal Benach. Durant la dècada dels vint s'havia produït una arribada 

                                                 
89 Can Jordana fins el 1916. 
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de treballadors industrials d'altres indrets de Catalunya amb més consciència de classe i més predisposats a 

l'enfrontament amb la patronal, arraconant les relacions de producció ancestrals basades en el paternalisme.  

 L'agost del 1930 aquesta realitat resultava tant evident que la publicació local El Noya90 feia aquesta 

descripció urbana : " Us fóra difícil, gairebé impossible, el no ensopegar per casualitat , a tots els pobles, una 

minoria eixordadora, brutal i autènticament revolucionària. No cal dir que el nostre condormit per l' ambient 

mansuet i monòton que s'hi respira, gaudeix també aquesta nota acolorida de graciosa inquietud. Podem, així, 

ventar-nos de posseir un grup bèl·lic, militant empedreït de la trompada i de la repartidora. Els trobareu tothora, 

reunits en un racó del cafè, amb una cara llarga, de pocs amics, o bé per una cantonada a mitjanit, aplegats com 

un joc de cartes, defugint l'esguard escrutador del transeünt. No es us acudeixi pas, en aquest cas, per curiositat, 

apropar-vos-hi , perquè, com els gats, us traspassaran amb una mirada de foc , d'un foc roent que ports dins 

l'ànima tot bon revolucionari. Així i tot no fóra res d'estrany que us engeguessin cerimoniosament, amb una veu 

emfàtica i constipada, un Servicio de Informaciones capaç de fer trontollar les mateixes pedres. Per demés, el 

revolucionari és republicà extremista per excel·lència, i aguanta l'ideal amb una arravatadora metralla d'alta 

veu[...]".  

 L'auge de la CNT sadurninenca va ser extraordinari. De grat i per força les treballadores i els treballadors 

industrials es van afiliar al sindicat únic i van haver d'habilitar un local social al carrer Jacint Verdaguer, ben be al 

davant de la Font del Mingo, el qual disposava d'una biblioteca obrera. A les parets de local hi havia cartells que 

denunciaven que " El alcohol envenena lentamente" i " El alcohol, he aquí el enemigo". La força de la CNT es va 

posar a prova durant la vaga de can Codorníu de 1931 i es va radicalitzar entre aquesta data i el 6 d'octubre de 

                                                 
90 El Noya, 10 d'agost de 1930. 
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1934 i l'estiu de 1936, quan després de l'alçament del general Franco contra la República van esdevenir els àrbitres 

de la situació, desbordant Esquerra Republicana i la Unió de Rabassaires. No es pot entendre la violència 

desencadenada a Sant Sadurní a partir del 18 de juliol de 1936 sense considerar el radicalisme generat i predicat 

pels anarquistes locals de la CNT. La majoria dels autors dels assassinats, saqueig, registres i escorcolls eren 

militants d'aquest sindicat i en particular els que s'identificaven amb la FAI (Federació Anarquista Ibèrica) i entre 

ells, alguns que havien estat reprimits després dels Fets del 6 d'Octubre de 1934.  

 

Els Minyons de muntanya 

 

Una de les iniciatives jovenils locals més reeixides de la primera meitat de la dècada dels trenta va ser la creació 

de la Secció dels Minyons de Muntanya Josep Fullerachs91, inspirada en el boy scouts inventats el 1907 al Regne 

Unit per general britànic Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell ( 1857- 1941). L'artífex d'aquesta bona idea a 

Sant Sadurní va ser el jove de 16 anys Lluís Forns Ventura que el 1930 va fer una crida perquè "els nois que el 

diumenge a la tarda vulguin sortir a la muntanya vagin a la Cambra92". Amb motiu del 60è aniversari d'aquesta 

convocatòria Forns va publicar un article a la revista local La Gárgola 93 en el qual recordava els inicis d'aquest 

moviment jovenil : " [...] Allí [ a la Cambra] es va veure a quants els agradaria moure's per les rieres i pels boscos, 

                                                 
91 Josep Fullerachs havia estat un mestre de les escoles públiques de la Plaça Nova molt valorat pels seus alumnes. 
92 El local parroquial de la Cambra, que havia estat la seu de la Cambra Agrícola del Noya, estava ubicat al carrer Montserrat, número 6. 

L'immoble en qüestió va ser enderrocat.  
93 Publicació del Centre d'Estudis Sadurninencs. 
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en lloc de jugar a cartrons, o a bolins94, o al set i mig, o a baldufes, o vaguejar per les places i carrers fent maleses. 

Tinguem en compte que la penúria econòmica privava que els nois disposessin de 75 cèntims per acudir a una 

sessió de cinema. La reunió va donar com a resultat les suficients adhesions per a poder parlar de què es faria, 

com es faria i on es podria habilitar un lloc de trobada. La plaça o el carrer no era un lloc idoni. 

 Com que les pretensions eren modestes, inicialment es va començar per fixar una trobada cda setmana, 

després més sovint i al final el moviment va prendre forma amb perfils escoltes, ja que segons llegíem en revistes, 

el sistema Baden-Powell95 va semblar el més idoni per moure's pel camp amb garantia d'èxit, tant per la seguretat 

que traspuava com pels coneixements que es requeria per ésser un expert minyó de muntanya, nom donat al 

moviment escolta català pel patriota Batista i Roca96. 

 L'activitat creixent va resultar no solament una distracció. Fou necessari, imprescindible, conèixer en primer 

lloc la comarca, masia per masia, i estudiar-la a través de llibres, història de Catalunya, gramàtica catalana, 

pràctiques de camp (coneixements aquests que no es rebien aleshores en el col·legi); lectures comentades de les               

d'en Jaume Raventós i Domènech, de les Pàgines viscudes d'en Josep Maria Folch i Torres i obres de teatre del 

nostre convilatà Jaume Rosell i Roig, a més d'altres autors; caramelles infantils de Pasqua amb cançoner popular, 

col·laboració als actes vilatans com carreres de bicicletes, curses pedestres, concursos de pessebres i , finalment, 

exposicions de treballs manuals que incitaven l'enginy dels nois, a la vegada que amb la venda dels objectes, 

podien adinerar-se per així millorar l'equip de muntanya de cada noi [...]". 

                                                 
94 L'equivalent a les canicas castellanes. 
95 Va començar a divulgar-se arran la publicació al Regne Unit del llibre Aids to Scouting ( Ajuda per a escoltes) , escrit per Baden-Powell 

i editat el 1901.  
96 Josep Maria Batista i Roca ( 1895 - 1978) va ser un historiador, etnòleg i polític català.  
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 "[...] La conveniència de disposar de fons comuns de procedència no familiar, enginyava les colles de minyons de 

muntanya a activitats diverses: empaquetar i vendre terra d'escudella97 amb paperines de paper de diari a les 

mestresses que ho necessitaven; igualment paperines de serradures per a ús domèstic, i fins es va arribar a muntar 

un laboratori casolà d'enologia per a graduar l'alcohol i acidesa dels vins, al servei de xampanyistes modestos 

d'aquell temps. Es dugueren a terme molts projectes: coronar els tres pics del Montseny en quatre dies; un viatge a 

Andorra de tres dies; i la travessa de Montserrat per la ruta Corriol de poetons, Els pallers, Coll de porc, Pas del 

príncep i la Roca Foradada, amb campament a Santa Cecília durant quatre dies. Cada projecte comportava la 

deguda preparació dels planells i estudis d'horaris de ruta, utensilis mínims convenients, responsables 

d'intendència, de cuina, d'avituallament,... Una consigna que no fallava era no prendre tot allò útil, només allò 

indispensable, sense descuidar però els llumins. Cada preparació del campament anual era tota una odissea, i no 

cal dir que tot just acabat un, ja es parlava de quin com seria el proper". 

 El 1934 la secció de minyons sadurninenca estava organitzada en quatre grups, les Àligues, els Gaigs, els Ducs i 

els Tudons. El grup d'Àligues l'encapçalava Lluís Forns i l'integraven Jaume Piñol i Tubella, Josep Àvila, Octavi 

Montagut i Forns , Ramon Espinach, Enric Coll, Joan Formosa i Estragués, Salvador Moliner i Joan Rosell i Mata. La 

colla Gaigs l'encapçalava Sebastià Lèssera, amb Antoni Llop, Jaume Espinach, Joan Montagut i Forns , Ramon 

Puig, Amadeu Raventós, Manuel Ramogosa i Lluís Gibert. En els Ducs s'hi aplegaven Pere Sabaté, Joan Bargalló, 

Antoni Brichs i Casanovas, Pere Martí, Antoni Parellada i Pau Gramona, i en els Tudons, Josep Raventós, Joan 

Guilera i Roig, Miquel Mir, Josep Figueres, Llorenç Guilera i Roig, Amadeu Mateu, Francesc Guilera, Salvador 

Fabregat, Josep Ramogosa, Pere Caldú i Joan Urpí i Montserrat.   

                                                 
97 Producte granulat per rentar els plats.  
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 El maig del 1935 Lluís Forns va escriure la lletra de l'Himne dels Minyons de Muntanya de la Secció Josep 

Fullerachs, amb música del mestre Francesc Peracaula: "La corda al cinturó/ i al llavi una cançó,/ seguim amunt, 

amunt, que l'alta serra ens crida./ Voltats de soledat/ ressona més de grat/ la veu que ens fa germans i enjoia 

nostra vida./ Bandera alcem de lleialtat,/ per pedestal tenim Montserrat./ La boira es va fonent,/ la llum del sol 

ixent/ infiltra als cors novells, albors de nova vida./ La llei del Talió/ jaurà dins l'abandó/ vençuda per l'embat de la 

nostra embranzida./ Bandera alcem de lleialtat,/ per pedestal tenim Montserrat./ Del camp rebem l'abraç./ 

S'anima el nostre pas/ veient a l'horitzó la noble roca blava./ Al cim del Monestir/ la Pàtria hi veu lluir/ l'estrella de 

la fe, l'amor que mai s'acaba./ Bandera alcem de lleialtat,/ per pedestal tenim Montserrat./ Caràcter, fortitu,/ dels 

avis hem rebut;/ llurs gestes exemplars servem en la memòria./ Al sí del Seny pairal/ s'engendra l'ideal/ que arbora 

el nostre pit i augura jorns de glòria./ Bandera alcem de lleialtat,/ per pedestal tenim Montserrat./ La vetlla s'ha 

desclòs/ i al bosc trobem repòs, / perfums de romaní, ginesta i farigola./ El foc de campament/ encén de roig 

ardent/ els plecs de l'estendard que dalt del pal tremola./ Bandera alcem de lleialtat,/ per pedestal tenim 

Montserrat./ Enllà dels cims nevats/sentim agermanats/ milers d'altres minyons pels camps lluint banderes./ Sant 

Jordi ens ha llegat/ l'esperit de germandat/ i ens fa donar les mans sense fronteres./ Bandera alcem de lleialtat,/ 

per pedestal tenim Montserrat./" 

 L'estiu de 1936 però, quan ja tenien previst sortir cap a Mallorca per a celebrar-hi el campament d'estiu anual, 

Forns relatà en el seu article publicat a La Gàrgola que:" [...] la torbonada del 18 de juliol va destroçar la il·lusió. 

Foren cremades, públicament, les tendes de campanya, els llibres, els planells, dibuixos i fotografies de les nostres 

fonts de Sant Sadurní. També foren destrossats els aparells gimnàstics i els nostres estimats caus on tantes hores de 

projectes educatius van perfilar-se". Sens dubte en aquest saqueig injustificat hi devia influir la vinculació dels 
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minyons de muntanya amb la parròquia i la dèria anarquista de neutralitzar qualssevol expressió religiosa al 

municipi. A més dels beneficis que aquesta organització va tenir sobre un cercle reduït de joves sadurninencs 

segons l'escrit de Lluís Forns, caldria posar de relleu que l'escoltisme propiciava compartir un principis, aprendre 

actuant i treballar en equip, les quals coses determinaven que cada minyó de muntanya experimentés una 

progressió i una superació personal per tal d' assolir el màxim nivell del seu potencial físic, intel·lectual, social, 

patriòtic i espiritual. És innegable que l'efecte que va causar entre 1930 i 1936 sobre els seus adeptes va ser 

extraordinari, fins el punt que els va marcar la vida i que trenta anys després, en ple franquisme, molts dels nois i 

noies que van formar part de la segona tongada d'aquest moviment a la Vila eren filles i fills dels primers minyons 

de muntanya.  

 

 

La premsa periòdica  

 

Les publicacions locals en un municipi rural català de 4200 habitants situat a 40 quilòmetres de Barcelona, als inicis 

de la dècada dels trenta, ens permeten conèixer una mica quins eren els referents morals, ètics, polítics, culturals, 

socials, religiosos...de la població i quins els valors que tenia assumida aquella societat. Per descomptat que les 

locals no eren les úniques publicacions que influïen i informaven , ja que la premsa diària i les revistes barcelonines 

arribaven puntualment a algunes famílies benestants i a algunes entitats de Sant Sadurní, i les que 

excepcionalment disposaven d'un aparell de ràdio rebien informació addicional i missatges de caire divers. 

D'altra banda la mobilitat dels 4200 sadurninencs era molt reduïda: a mitjans de 1931 el parc automobilístic del 
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municipi el formaven quaranta vehicles, entre cotxes i camions i la comunicació en ferrocarril era francament 

irrisòria. Els carros i les tartanes eren uns mitjans de comunicació de tipus domèstic i eminentment rurals, de poc 

recorregut..  

 Com molt bé va explicar el periodista local Jaume Recasens i Bel a la seva obra Somnis de paper98, i com ja 

havia comentat anteriorment al meu llibre Un segle de premsa99, poc abans de l'adveniment de la República a la 

Vila existien tres publicacions periòdiques: la revista de l'escolania parroquial Joventut Cristiana ( apareguda el 

setembre de 1925), L'Agrícola (editada per primera vegada el 15 de juny de 1927) , i El Noya (a partir del 22 de 

març de 1930). Aquesta composició es veuria alterada quan va aparèixer la publicació d'esquerres local Lluitem ! 

( 15 d'agost de 1931).  

 La redacció de Joventut Cristiana s'havia instal·lat en el local d'Acció Catòlica del carrer Sant Pere, conegut 

popularment com Els Tremps perquè anteriorment havia acollit un taller de fabricació de tremps per a les plomes 

d'escriure amb tinta. Els redactors habituals, en vers i en prosa, en l'etapa immediatament anterior a 1930 , eren el 

rector mossèn Joan Salvans i Bassas, que signava amb el pseudònim de Sadurní, Josep Maria Casanovas i 

Santacana, els germans Ildefons i Antoni Solà i Sabater, Jaume Uyà, Jaume Raventós i Domènech de can Codorníu 

, Jaume Rosell i Roig de cal Ticus, Joan Torelló i Casanovas, Pere Varias i Gibert (el Simonet), el farmacèutic Jaume 

Torras i Llopart, Adjutori Varias i Gabarró, Octavi Saltor i Josep Varias i Bou que a més en va ser l'impressor. S'hi 

incloïa informació del món parroquial local i de l'església catòlica a Catalunya i Espanya. Les notícies versaven 

sobre els cursos de catequesi i les activitats religioses al redós de la parròquia. Des del 1928 la publicació arribava 

també a alguns domicilis de Gelida, Subirats, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Jaume Sesoliveres (Anoia).  

                                                 
98 RECASENS BEL, Jaume. Somnis de paper. Premsa i periodisme al Penedès republicà. Cossetània Edicions. Barcelona, 2011 
99 QUEROL ROVIRA, Carles. Un segle de premsa. Sant Sadurní d'Anoia, 1887 - 1987. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, 1987 
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 La línia ideològica de Joventut Cristiana la definia el rector mossèn Joan Salvans. Així al núm. 55 ( març de 

1930) signava un editorial en el qual recolzava la posició de l'arquebisbe de Toledo en la que es fixaven les 

normes de l'església en relació a la política: 1) el catolicisme no podia identificar-se amb cap partit polític; 2) els 

catòlics no podien ingressar en cap partit que lluités contra l'Església i en canvi sí que ho podien fer en qualssevol 

partit que respectés els drets i l'autoritat de l'Església, prescindit de si era monàrquic o republicà ; i 3) els catòlics 

podien i devien intervenir en la política i en les eleccions, valent-se de tots els mitjans legals i unint-se per 

combatre els partits anticatòlics que volien apoderar-se de la direcció dels pobles. Aquestes normes havien 

d'assegurar el triomf dels ideals cristians en contra dels enemics de l'Església i de la pàtria.  

 A l'agost del mateix any blasmava contra100 " aquesta plaga de la premsa assalariada al servei de la 

maçoneria, protestantisme i judaisme que no pretén altra cosa que fer mal a la causa del catolicisme", posant en 

el mateix sac als diaris La Vanguardia101, La Nau102, La Publicitat i L'Opinió i proposant com alternativa El Matí. A 

l'editorial del número d'octubre va escriure103 : " La festa de Crist Rei ha estat instituïda [ cada any, el darrer 

diumenge del mes d'octubre] per posar remei al laïcisme: per donar a entendre que Crist té imperi damunt de tots 

els pobles; que té dret a que la seva Església sigui l'educadora dels homes, amb el poder més absolut que pot 

haver sobre la terra de fer lleis, de regir els pobles i portar-los a la felicitat ; que no podem prescindir de Déu, ni els 

homes, ni les famílies, ni els Estats i que l'allunyament de Crist porta necessàriament a la confusió i malestar social 

més espantós[...]" . Aquesta declaració totalitària toparia immediatament amb el poder civil republicà després del 

14 d'abril de 1931 quan el laïcisme va esdevenir .  
                                                 
100 Joventut Cristiana, agost de 1930.  
101 Es publicava a Barcelona, en castellà, des del 1881 i en aquella època era el primer diari d'Espanya i un dels principals d'Europa.  
102 Fundat el 1927 a Barcelona per Macià Mallol i Bosch i Antoni Rovira i Virgili. Es declarava liberal i democràtic. S'editava en català.  

103 Joventut Cristiana, octubre de 1930.  
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  L'Agrícola va ser una obra personal del seu director, Joan Armengol i Castellví ( Sant Sadurní, 1903 - 1984) , 

propietari de la Granja Maurici de Sant Sadurní. En aquesta etapa no es va significar políticament i la publicació, 

exclusivament en llengua catalana, es va centrar sobretot en les qüestions relacionades amb la vinya i el vi, 

tractant d'esquitllada la problemàtica dels cereals, els conreus, la ramaderia i l'avicultura. Hi havia una secció fixa 

de Notes del mercat en la que es divulgaven els preus dels vins, adobs químics, llegums, granes, despulles i conills; 

i un Noticiari amb informacions d'actualitat sobre els esdeveniments , actes i activitats locals i comarcals 

relacionats amb l'agricultura. A més del articles del director n'hi havia de Francesc Romeu,Lluís Mestres, Jaume 

Baqués i Font, M. Rossell Vilà, Jaume Ventura, Emili Pasqual d'Amigó i Josep Via.  

 Els mateixos sectors locals que havien editat El Noya en la seva primera etapa ( a partir del 22 de maig de 1921) i 

Lavernó ( des del 6 de setembre de 1925 ) es van agrupar des del 22 de març de 1930 altra vegada entprn d' El 

Noya . El fet que la major part dels articles estiguin signats amb pseudònims dificulta la identificació dels seus 

autors però el catalitzador de la publicació era altra vegada l'impressor Josep Varias i Bou i la redacció i 

administració estaven ubicades al segon portal de carrer Sant Pere, número 7.  

 D'acord amb la delicada situació del país després de la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera el 

primer número d'aquesta segona etapa d'El Noya es va fer ressò de la recollida de 1200 signatures per part de les 

dones sadurninenques per demanar al govern espanyol la llibertat dels presos polítics, i de la tramesa d'una carta 

de l'alcalde de la Vila , Joan Sala i Tubella, al President del Govern, plantejant una ampliació de l'amnistia a tots 

els delictes de rebel·lió i sedició polítics i socials.  

  A la publicació, íntegrament en català, s'hi incloïen articles i comentaris de temes locals, comarcals, 

nacionals i internacionals; una agenda d'actes culturals ( amb una certa preferència per les representacions 
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teatrals al Centre Agrícola), noticies i curiositats informatives i espais dedicats a la poesia. Eren habituals les 

col·laboracions del poeta Jaume Rosell i Roig, sovint camuflades darrera pseudònims com Joanet Coca i Poncem. 

La primera pista sobre l'orientació política de la publicació en aquesta nova etapa es manifesta arran la creació a 

Barcelona de l'entitat Palestra de caràcter catalanista i cultural, promoguda per Pompeu Fabra104, Josep Maria 

Batista i Roca, Raimon d'Abadal105, Lluís Nicolau d'Olwer, Jaume Aiguader i Antoni Rovira i Virgili. Un grup de 25 

joves sadurninencs encapçalats per Jaume Baqués i Font, Adjutori Varias i Gabarró, Agustí Cardús, Josep Varias i 

Bou i Joan Ventura es van constituir en una mena de delegació local i van publicar una crida a la població jove 

per aconseguir adeptes a Palestra. El manifest local deia així en un dels seus paràgrafs106: [...] La vila que tant 

estimem, perquè és la nostra, que amb tants de moviments n'ha portat la davantera, no podia restar creuada de 

braços contemplant com es mobilitzen espiritualment els pobles arreu de Catalunya [...] No sigueu, joventut 

sadurninenca, els darrers en allistar-vos a la causa noble de Palestra".  

 El juliol de 1930 El Noya es feia ressò de la disposició que autoritzava els municipis a declarar lesius els 

acords adoptats pels ajuntaments de la dictadura anterior (1923 - 1929) i s'instava a l'alcalde a repassar ben 

detingudament els acords locals pel " bé dels interessos del poble i per vergonya dels governant d'aquella època 

fatídica[...]". Tot i així, la redacció d'El Noya mantenia una certa indefinició en aquesta etapa anterior a la 

convocatòria de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931. No es mostrava clarament favorable a la Lliga 

                                                 
104 Pompeu Fabra i Poc ( Vila de Gràcia, Barcelona, 1868 Prada de Conflent, 1948) , enginyer i filòsof. El 1918 havia editat la Gramàtica 

catalana i el 1931 publicaria el Diccionari General de la llengua catalana. El 1932 accediria a la càtedra de llengua catalana a la 

Universitat de .Barcelona.  
105 Raimon d'Abadal i Calderó ( Vic, 1862 - Rupià, 1945) , polític conservador de la Lliga Regionalista. 
106 El Noya, núm. 5, del 24 de maig de 1930, p 1  
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Regionalista perquè s'avergonyia del suport que aquesta havia donat a la Dictadura de Primo de Rovira i mirava 

amb recel la força ascendent d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

 Després del 14 d'abril de 1931 les posicions ideològiques de les tres publicacions locals ( Joventut Cristiana, 

L'Agrícola i El Noya ) es van definir perfectament i la situació es va acabar de concretar quan va aparèixer 

Lluitem!. Mossèn Joan Salvans aviat se'n va adonar de la deriva que al seu entendre prendria l'ensenyament 

escolar sota el paraigües d'un Estat laic i aquell mateix més d'abril va publicar a Joventut Cristiana una editorial 

apel·lant al dret sobrenatural de l'Església en aquesta matèria107:" [...] L'Estat en atenció del bé comú d'ordre 

temporal té l'obligació de protegir el dret dels pares que, segons la doctrina de l' Església, depèn de la llei natural i 

divina[..]" . A criteri de mossèn Salvans l'escola única era l'escola laica, que en mans de mestres sectaris, podria 

oferir una educació contrària als sentiments religiosos. Tractant-se aquest del primer número aparegut després de 

la proclamació de la República era lògic de pensar que aquest esdeveniment mereixeria algun ressò a la 

publicació, però només li van dedicar dues línies. Un més després a les mateixes pàgines de Joventut Cristiana va 

aparèixer un extens editorial escrit per Jaume Raventós i Domènech sota el lema "En nom de la llibertat, en nom 

de la justícia, en nom de la cultura, en nom de la civilització, pel prestigi de la República, protestem de la 

campanya iniciada en contra dels jesuïtes i de les altres ordres religioses".  

 El mes juliol l'editorial reconeixia que la joventut vivia allunyada de la fe catòlica i de les pràctiques 

cristianes, fet que consideraven desesperançador pel futur de la pàtria. La fórmula per conquerir les grans masses 

de la joventut catalana era la Federació de Joves Cristians de Catalunya, una organització de l'Acció Catòlica 

deslligada dels partits polítics. A l'agost mossèn Salvans criticava obertament els articles 15, 20, 35 i 40 del projecte 

                                                 
107 Joventut Cristiana, abril de 1931.  
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de Constitució de la República que afectaven les qüestions religioses. Aquest va ser el cavall de batalla de 

Joventut Cristiana en els números següents, però va ser l'únic tema bel·ligerant. El missatge evangèlic de justícia 

era absent en aquest número d'agost, i també en el de setembre, mentre els rabassaires de can Guineu i els 

treballadors de can Codorníu protagonitzaven la seva particular batalla per aconseguir millores econòmiques i 

socials. Era evident que s'estava produint una fractura entre aquests sectors i l'església que tard o d'hora 

esdevindria conflictiva.  

  La retirada de la creu del portal del cementiri va donar peu l'abril de 1932 al següent comentari108:" Hem vist 

amb profund sentiment com un d'aquests últims dies ha sigut treta la creu que hi havia damunt del portal del 

cementiri i que des de la seva construcció assenyala el caràcter sagrat del lloc. Ens havíem fet la bella il·lusió que 

en la nostra vila no s'havia d'arribar a donar aquesta nota de sectarisme que en tants pobles encara no s'ha 

comès[...]". 

  La cremació de cadàvers era considerada per l'autor de l'editorial del mes de maig de 1932 que s'amagava 

sota el pseudònim de Roc de Vilarnau (Jaume Rosell Roig) com una impietat moderna i un afany d'introduir el 

laicisme fins els més petits detalls109:" [...] l'Església, que és tan humana, quan imposa la inhumació dels cadàvers 

no fa més que donar satisfacció als sentiments naturals de l'home que troba més consolador i just entregat el cos 

en mans de la Providència per tal que, segons les lleis naturals, torni a la terra d'on ha sortit, que no destruïr-lo 

d'una manera violenta i brutal baix l'acció del foc". El juny , mossèn Salvans , blasmava contra els excessos i el 

llibertinatge de la moda " [...] Trist és haver-ho de dir, però el vici de la nuditat i de la luxúria creix constantment i 

amenaça d'enfonsar la societat cristiana. Ara jo no hem de cridar solament contra la moda de vestir, sinó també 

                                                 
108 Joventut Cristiana, núm 80, p 7  
109 Joventut Cristiana, maig de 1932.  
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contra la moda del bany. Els banys actualment ja no serveixen per a buscar la salut del cos, sinó per perdre la 

vergonya i buscar un justificant a les exhibicions més provocatives de la carn. A última hora, ens hem de lamentar 

encara que, demés de les platges, comença una invasió a les muntanyes de gent escandalosa, entregada toto el 

dia a la vida del nudisme més atrevit, sense cap respecte ni atenció als sentiments dels bons ciutadans, que va a 

cerca la puresa dels aires sans i es troben amb l'espectacle vergonyós de la tribu salvatge".  

 Mentre els rabassaires de can Guineu i els de la resta del municipi s'enfrontaven per segon any consecutiu 

als propietaris, Joventut Cristiana va dedicar l'editorial del mes d'agost al matrimoni civil, contrari segons s'hi 

afirmava a la voluntat de Déu, sentenciant que qui no es casava per l'Església no es podia considerar casat. Per 

completar el memorial de greuges del nou règim republicà es criticava la maçoneria ja que110 " Mai, per tant, com 

en els moments presents és oportú prevenir-se contra aquesta malastruga secta, que treballant en la tenebra, fa 

dos segles vol destruir el catolicisme". A l'agost següent, el tercer any del conflicte rabassaire, ni mitja paraula del 

conflicte, però arran la proposta de la Generalitat de Catalunya d'organitzar una exposició de dibuixos a partir 

d'un concurs de nus, a Joventut Cristiana van posar el crit al cel fent una proclama per salvar la castedat : " Davant 

d'aquesta desvergonya comesa contra la dignitat cristiana dels catalans, tota protesta és poca. Això de voler 

emparentar-nos amb el diable no té nom. És definitivament la mort, no ja de la religió, sinó àdhuc de tota la 

civilització que la nostra terra havia heretat dels nostres avis; és retornar-nos a l'estat de les tribus primitives del cor 

d'Àfrica". 

                                                 
110 Joventut Cristiana, agost de 1932. 
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 Dos mesos després l'obsessió de l'editorial de la revista parroquial va ser la coeducació, això és, l'ensenyament 

mixt entre nenes i nens. Ho veien com una blasfèmia i ho justificaven amb convenciment111: " Ja suposem que els 

nostres lectors saben perfectament que aquestes teories [ les que justificaven l'ensenyament mixt] per als catòlics 

no resen, ni tindran, ni poden tenir mai seguidors [...] A més, no hi ha en la naturalesa mateixa, qui els fa diversos 

en l'organisme, en les inclinacions i en les aptituds, cap motiu perquè pugui o hagi d'haver promiscuïtat i molt 

menys igualtat de formació per ambdós sexes. Aquests, de conformitat als admirables designis del Creador, estan 

destinats a completar-se recíprocament en la família i en la societat, precisament per la llur diversitat la qual per 

ço mateix ha de mantenir-se i fomentar-se en la formació educativa, amb la necessària distinció i corresponent 

separació proporcionada a les vàries edats i circumstàncies". 

 Finalment el gener de 1934 l'editorial analitzava la crisi econòmica i social que afectava Amèrica i Europa i 

l'atribuïa, segons els bisbes nordamericans, a una crisi d'esperit112 : " [...] S'ha de començar doncs per la repressió 

del focus d'infecció: del materialisme immoral dels negocis, de la pornografia, de les pel·lícules obscenes, de les 

agències de literatura immoral i de tot ço que emmatzina la vida i l'ànima i ha condemnat a tants milions d'homes 

a l'atur forçós, a la fam, el sofriment i la desesperació. Estiguem convençuts que no hi haurà millorament possible si 

no és per mitjà dels principis cristians de caritat i justícia. Una cosa particularment fan notar els prelats nord-

americans que consideren d' indispensable necessitat corregir pel moltíssim mal que ha fet i està fent: el cinema. 

Per mitjà de la pantalla s'ha format una generació de joves i infants que ja estan envellits en la seva tendra edat i 

avorrits de tot el de la vida".  

                                                 
111 Joventut Cristiana, octubre de 1932. 
112 Joventut Cristiana, gener de 1934.  
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 Després d'aquesta etapa tant crítica Joventut Cristiana va moderar els seus editorials i només va trencar 

aquesta línia arran els Fets del 6 d'Octubre de 1934, criticant els governants republicans. A diferència de Vilafranca 

i de tantes altres poblacions catalanes, i a diferència també del que esdevindria a partir del 18 de juliol de 1936, 

aquells dies d'octubre a Sant Sadurní es va respectar el temple parroquial i no es va cometre cap atemptat contra 

els bens de l'església, però l'exèrcit va destituir l'ajuntament democràtic i va detenir l'alcalde, alguns regidors i 

membres de la Unió de Rabassairtes i de la CNT i se'ls va emportar i empressonar... i ni una sola línia al respecte a 

les pàgines de la revista parroquial.  

 Aquesta selecció temàtica extreta dels editorials de Joventut Cristiana ( i l'absència d'altres qüestions de 

caràcter social com les relacionades amb els conflictes laborals dels pagesos i treballadors locals) ) és una mena 

de radiografia de l'església de l'època: contrària al laicisme, a la moda en els trajos de bany femenins, a la 

incineració de cadàvers, a l'ensenyament mixt, a la llibertat artística, a la literatura (immoral) i al cinema. En 

contrapunt, aquesta sèrie de greuges i restriccions eclesiàstics devien ser atributs acceptats per una bona part de 

la societat sadurninenca. En quan a la castedat del jovent , es tractava d'una obsessió recurrent del clero que 

anirem trobant al llarg d'aquest relat. 

 L'Agrícola va continuar en la seva línia editorial sobre temes agraris si bé el seu director que es considerava 

un petit propietari de terres es va manifestar obertament a favor de la dreta nacionalista i contrari per tant a les 

esquerres a les quals considerava immadures i poc adequades per gestionar els afers públics. En el número de 

juliol de 1933 s'interessà pel topònim del poble ( Sant Sadurní d'Anoia), en el de gener de 1934 i següents va 

promoure la cunicultura entre els pagesos afirmant que : " [...] Les senyores, en la cunicultura trobaran distracció, 

rendiment econòmic, carn per a la taula i fines pells pels abrics". L'abril de 1934 lamentava que l'impost pel 



95 

 

consum de vi seguís vigent. A més de L' Agrícola a la vila es distribuïen dues publicacions més dedicades als 

pagesos, ambdues dirigides pel sadurninenc Raül Maria Mir i Comas de la Lliga i editades a Barcelona : El 

Cultivador Moderno i Agricultura i Ramaderia, però la temàtica era d'abast general. 

 Amb el desenllaç de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 a Sant Sadurní —que va frustrar la victòria 

obtinguda per la candidatura de la Lliga Regionalista i que va propiciar un ajuntament republicà—, El Noya va 

esdevenir l'òrgan de l'anomenat Bloc Catalanista Republicà, integrat entre d'altres per Josep Varias i Bou, Jaume 

Rosell i Roig , Josep Mestres i Manobens, Manuel Bardina, Jacint Cuscó, Ermenter Cima, Joan Colomer, Pere 

Cervera, Antoni Raventós, Antoni Pardas i Adjutori Varias i Gabarró. Observis que tampoc a El Noya hi havia una 

sola dona que col·laborés amb la publicació, ni de forma habitual ni de manera extraordinària. De tots ells, qui 

escrivia amb més freqüència era Jaume Rosell i Roig, sovint amb pseudònims; el més refinat el poeta Adjutori 

Varias i Gabarró, i el més bel·ligerant Josep Varias i Bou.. 

 La presentació oficial del Bloc Catalanista Republicà va aparèixer a El Noya en el número 26113 del 31 de 

juliol de 1931: " Catalans! Catalanes! Llegiu l'article primer de l'Estatut: Catalunya és un estat autònom dins la 

República espanyola. Per a la nostra llibertat i per exemple dels demés pobles ibèrics, voteu l'Estatut de Catalunya. 

No és digne de dir-se català qui no voti amb un SI l'Estatut de Catalunya [...] Llegiu el paràgraf segon de l'article 33 

de l'Estatut de Catalunya : en les lleis socials que promulgarà la Generalitat serà previst [...] la protecció a la 

maternitat, als infants, als vells i als invàlids [...]".  

                                                 
113 El Noya, núm. 26, p 3 
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 Amb motiu del referèndum del 2 d'agost de 1931 s'exposava a El Noya què calia fer després de la seva 

celebració114: " [...] Hem dit estructurar Catalunya nova! i heus ací la tasca difícil. Haurà arribar l'hora de fer obra de 

conjunt laborant Catalunya endins, on hi resta molt a fer encara emn els camps cultural, social i econòmic. Per 

això mai com ara haurà estat tan necessari oblidar rancúnies per a retrobar aquell esperit que faci efectiva a 

Catalunya la convivència entre tots els homes [...]". El maig de 1932 l'anàlisi polític de la Vila dels integrants del 

Bloc Catalanista republicà era que " [...] actualment, les activitats ideològiques locals estan representades i 

diferenciades en tres partits: el federal, l'Esquerra i el nostre Bloc. Els dos primers, nascuts abans de l'adveniment de 

la República, el darrer, més jovenívol, aparegut uns mesos més tard de la proclamació. Els primers adherits a 

partits constituïts arreu de Catalunya, nosaltres, no lligats encara al cabdillatge d'una organització central. Per tant, 

la llibertat d'acció mentre tingui un caràcter essencialment català i demòcrata, és la característica més important 

del nostre partit[...]. 

 Josep Varias, en el mateix número del 14 d'agost de 1931115 va escriure en un article titulat La millor bandera 

: " [...] Cal catalanitzar-nos ben bé per dintre i per fora i cal fer-ho també amb totes les coses que ens envolten [...] 

No s'han adonat encara que els comerciants i industrials catalans, que la millor bandera és la llengua i que el 

millor homenatge que podeu retre als nostres homes i a les nostres tradicions és catalanitzar-ho tot integralment: 

llengua, rètols i impresos?". En aquest text Varias va estar a l'alçada de les circumstàncies en un tema menor... 

però ni en aquella època els grans xampanyistes locals li van fer massa cas i les etiquetes de les ampolles van 

continuar escrites en castellà majoritàriament... ni va insistir en el tema al llarg dels trenta-sis anys posteriors de la 

                                                 
114 El Noya, núm 27, p 1 
115 El Noya, núm. 27, p 3 
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dictadura franquista, etapa en la que Varias, ves per on, va esdevenir el principal fabricant d'etiquetes de 

xampany exclusivament en llengua castellana.  

  Aquest mateix autor, davant la proposta constitucional republicana que concedia el dret a votar a les 

dones, va publicar un altre article el 24 d'octubre de 1931 en contra, en els termes següents: "[...] No creiem, avui 

per avui, que s'hagi de concedir-se-li el vot [ es referia a les dones]. Si les mateixes dones no demanen que els 

sigui reconegut aquest dret ! Si no existeix aquí a Espanya una acció sufragista, perquè amb improcedent 

inoportunitat vol concedir-se, en la nova Constitució, aquesta igualtat política a l'home i a la dona? Si elles 

mateixes, lluny de demanar-lo, en la seva immensa majoria el refusen; per què hom s'entesta en obligar-les a 

l'exercici del sufragi, sense una educació i preparació prèvies ? Aquest malentès afany progressista podria, en 

aquest punt concret, contradir-se i significar més aviat un retrocés; això és, produir un efecte retroactiu. No n'hi ha 

prou d'homes per a educar en l'exercici d'aquest deure de ciutadania, que vulguem venir a complicar-ho encara, 

fent-hi intervenir les dones? No val a començar la casa per la finestra ! Eduquem primer els homes al compliment 

de les més elementals funcions de la ciutadania i llavors, acomplerta aquesta tasca, si ens sembla bé i 

convenient, incorporem-hi a la dona. Ara com ara, però , tot això és prematur i i contraproduent"116. Si aquest era 

un pensament compartit per la redacció de la publicació i els motius que s'exposaven en l'article de Varias els 

tenien assumits la resta de col·laboradors podríem convenir que, fins i tot en el context de 1931, podien ser 

considerats com una colla de retrògrads, demagogs i masclistes i amb arguments de poc nivell intel·lectual. Però 

és clar, es tractava de gent catalanista, de dretes i de missa que tenien molt predicament i una publicació per 

exposar les seves idees sense censura ni limitacions.  

                                                 
116 El Noya, núm. 32, p 3  
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 El novembre de 1932, en un article que portava per títol Hora de dretes117 es podia llegir a la pàgina 2 d'El 

Noya: "[...] és hora, doncs, de dretes; es respira en l'ambient d'una Catalunya gelosa de la seva història i de la seva 

trad ició exemplars. No cal deixar-se atuïr pels clams troglodítics dels òrgans i els homes d'esquerra [...] ". El mes 

següent, la mateixa cantarella :"[...] si voleu patir cinc anys més de misèria voteu Esquerra Republicana de 

Catalunya[...] I sinó, si això et sembla exagerat, tu mateix compara, examina, treu comptes. I veuràs com encara 

no t'ha donat la terra que et prometia i com ha precipitat damunt teu el rigor de la justícia en forma de deshaucis i 

embargaments; veuràs com encara no ha impedit que els teus fills facin el servei militar fora de Catalunya i com 

encara aquest servei no és voluntari; veuràs com encara no t'ha regalat cap torreta amb jardinet ni cap llibreta a 

la caixa d'estalvis [...] El mes següent continuava la cantarella118 : " [...] Qui són la gent d'Esquerra? Macià: un home 

que volia el tot o res i ara s'acontenta fent de virrei (laic) a la casa dels canonges; Sunyol119: un milionari que, a 

estones, jugar a fer de comunista per figurar i que no té cap més qualitat que aquesta, que és un milionari; 

Companys: encara no és milionari, però hi va pel camí, predica l'alçament dels pagesos i a l'hora de treure les 

castanyes del foc no se'l vei ni en pintura; aquí predica una cosa i a Madrid una altra. Com a catalanista, res [...] 

Agafats en conjunt; són més republicans que catalanistes, són més sindicalistes que republicans, són més 

comunistes que sindicalistes, son més feixistes que comunistes, i per tant, conservadors. Conservadors del mando i 

el mòmio. Ideals? Cap. Programa? Cap. Moralitat ¡...! Honradament, no puc votar l'Esquerra",  

                                                 
117 El Noya, núm 54, p 2 
118 El Noya, núm 55, p 4. 
119 Josep Sunyol i Garriga ( Barcelona, 1898 - Serra de Guadarrama, 1936), periodista, industrial i adocat. Va ser president del Reial 

Automòbil Club de Catalunya i del F.C. Barcelona. Va morir afusellat pels franquistes.  
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  El maig de 1933, a les pàgines d'El Noya120 va aparèixer un relat surrealista fruit d'alguna ment malaltissa o 

d'un il·luminat o embogit... o d' algú que es va confondre amb el Dia dels Sant Innocents. S'hi explicava que la 

vigília del Primer de Maig les autoritats locals havien estat informades que el dia següent es produiria un moviment 

comunista a la població , que s'assaltaria la Casa de la Vila i que es proclamaria el comunisme llibertari a tot el 

terme municipal. Segons aquesta versió, l'alcalde Miquel Bruna i Vilà i alguns regidors, haurien estar tota la nit a 

l'Ajuntament , mentre grups d'ordre patrullaven el poble per dissuadir els presumptes revolucionaris. L'endemà, res 

de res. En el fons, però, aquesta fal·làcia posava de manifest que en els cercles conservadors locals preocupava i 

molt l'auge d'afiliació sindical a la CNT, de caràcter anarquista i es va optar per l'embolica que fa fort. Com si això 

de proclamar el comunisme llibertari en un municipi català el 1933 fos una opció amb una espurna de 

versemblança i amb la més remota probabilitat d'èxit !  

 Quan es van convocar les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 El Noya va recolzar òbviament la 

candidatura de Bloc Catalanista Republicà i es va manifestar contra el republicans, qüestionant la seva capacitat: 

" [ els que governen el nostre municipi són] uns elements estranys a les nostres coses, absents en absolut del 

veritable esperit i sentir sadurninenc. Més concretament encara: uns enemics de les nostres coses, amb un esperit 

individual i personalista, divorciat en absolut de tota obra de conjunt i col·lectiva. Qui són? Una penya de cafè 

irresponsable que no entén res d'administració municipal. Uns minyons que juguen a governar sense una engruna 

de sentit de responsabilitat d'això que significa portar les regnes d'un poble. On van ? Ni ells ho saben. Però la seva 

actuació de dos anys i mig diu al poble amb prou eloqüència que caminen a les palpentes cap al precipici d'una 

complerta ruïna del nostre municipi. Què es proposen? Donar satisfacció a la seva vanitat personal, amb uns 
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radicalismes d'adolescent, jugant inconscientment amb els interessos del nostre poble i esfumant els pressupostos 

amb nicieses, plets poc sopesats, viatges, festes supèrflues i altres vel·leïtats pròpies de persones que no saben el 

que toquen ni tenen plena consciència d'allò que representen [...] Poble, el dia 14 està a les teves mans 

demostrar-los-hi que no ets amb ells. Que tu no vols una política d'antagonismes i personalismes que repugna a la 

teva naturalesa. Que tu no vols la ruïna del nostre municipi. Que tu protestes d'aquesta política estranya a les 

nostres coses, renyida amb el seny i el sentit de responsabilitat que ha presidit sempre tots els actes del nostre 

poble , aquest que tots estimem i que tenim l'obligació cívica d'arrencar de les mans d'aquesta faramalla 

d'incompetents i irresponsables "121. 

  Esquerra Republicana de Catalunya va guanyar aquelles eleccions, l'alcalde Miquel Bruna i Vilà va 

continuar al capdavant de l'Ajuntament i la publicació va desaparèixer definitivament tres mesos després122. Però 

el que realment importava des del punt de vista democràtic era que en aquesta etapa de la República imperava 

la llibertat d'expressió i les eleccions lliures, qüestions aquestes que van quedar totalment anul·lades després 

durant gairebé quaranta anys sota el règim del general Franco. El Noya gaudia d'un nombre important de 

redactors i de suscriptors i lectors fidels, així com d'anunciants publicitaris solvents i de la figura de l'editor, director 

i impresor Josep Varias i Bou , les quatre potes sobre les quals se sustentava (i se sustenta encara) l'èxit i la 

continuitat d'una publicació periòdica.  

 L'aparició de Lluitem!... a partir del 15 d'agost de 1931 fins el 31 d'agost de 1934 mostra la maduresa de 

l'esquerra local ( o millor dit, d'una part de l'esquerra sadurninenca, la menys radical), que per primera vegada a 

la seva història podria disposar durant tres anys d'una publicació periòdica pròpia. Els seus impulsors eren militants 
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122 El darrer exemplar d'El Noya que portava el número 77 es va publicar el 14 d'abril de 1934.  
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o simpatitzants d'Esquerra Republicana: Daniel Forns i Torelló, Magí Fàbregues , Antoni Lloret i Miquel, Antoni 

Cardús, Joan Torelló i Ferrando, Sadurní Oliver, Jaume Baqués i Font, Pere Esteve i Llopart i Lluís Benaiges i    

Pedrola. Es publicava íntegrament en català i ben be al costat de la capçalera s'hi indicava " Per la llibertat de 

Catalunya i la República Federal".  

 La seva declaració de principis era força eloqüent123: " El lema inscrit en nostra bandera de combat, 

emblema de civilització, resum i fi de nostres aspiracions, amor de nostres amors, és per Catalunya i la Llibertat, 

per la Pàtria i la República. Els que en ella seguim i defensem, no significa uns homes, ni una entitat sinó Catalunya; 

la Catalunya que no té odis als demés germans de nostra terra, ni als altres d'Ibèria. Volem la llibertat per ots els 

homes i pobles del món. Nosaltres blasmarem sempre d'aquells que prestin suport als estat de reconeguda 

decadència., que posen en opressió ofegadora als seus ciutadans, a aquests estats que solament s'interessen a 

mantenir homes i instruir-los per una missió de glorificar-los, i construir màquines destructores per aniquilar els 

pobles, quan aquests demanen lògicament les seves llibertats". En aquest primer número s'anunciava que 

l'Ajuntament havia obligat l'empresari Joan Miró i Bages a enderrocar un mur que havia construït en l'espai públic 

de la plaça Manuel Raventós i alinear les noves edificicacions seguint el plànol urbanístic. Aquest contenciós 

s'arrossegaria fins el 1936. 

 Aquesta esquerra moderada local, més decantada per les qüestions identitàries que pels problemes socials, es va 

mostrar favorable entusiasta de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i recelosa envers la vaga que els 

treballadors de can Codorníu, sota la direcció de la CNT, estaven mantenint a principis de setembre de 1931. 

L'editorial de Lluitem!... amb el títol 1714 - 1931 proposava una commemoració de l'11 de Setembre que demostrés 
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el renaixement del poble català: " [...] Conquerida la nostra llibertat amb el canvi de règim, podem manifestar-nos 

sense recel i amb l'orgull de la victòria, demostrar a aquell que més s'havia significat per la seva bel·ligerància en 

contra del poble, quan aquest reclamava el que de dret i justícia se'n feia mereixedor; que no hi ha dèspota, 

encara que sigui descendent de l'odiós Felip V, que pugui imposar-se. La nostra pàtria va ésser vençuda, no 

invalidada. I no va ésser anorreada, perquè és impossible matar l'ànima d'un poble, quan aquest està ben definit. 

Per matar l'essència, vivificadora d'un poble, ni amb un dèspota com vós, ni tots els que hi puguin haver al món, 

són insuficients, car mentre substisteixi en la naturalesa un espai, que denoti l'existència d'un caràcter, d'una raça, 

d'un poble de trem vigorós, existirà la Nació [...]124". 

  En el mateix número Daniel Forns i Torelló mostrava el seu recel envers els dirigents locals de la CNT en 

relació a la vaga de can Codorníu en un article que portava per títol Les Fires d'enguany: " [...] En la nostra vila, 

com arreu de Catalunya, l'obrer no ha tingut espera, no ha tingut ni calma ni seny. El proletari català hauria 

d'esperar que l'Estat tingui aprovada la Constitució, on els problemes socials seran resolts per mitjà de lleis, com 

també els sindicats respectats sempre que siguin els dirigents responsables dels seus actes. Hem de convenir que 

hi ha reclamacions obreres que cal satisfer, i millorar la seva posició al nivell econòmic en que vivim, però les 

tàctiques emprades pels dirigents, infiltrats per la teoria del comunisme llibertari que propaguen els de la FAI125 fa 

que les qüestions plantejades vagin de cara al fracàs. Fracàs serà la vaga que sostenen els treballadors de la casa 

Codorniu, per defugir l'amical solució i lliurar-se plenament als procediments anarquitzants [...] 126".  

                                                 
124 Lluitem!..., núm 2, 3 de setembre de 1931, p. 1  
125 Acrònim de Federació Anarquista Ibèrica.  
126

 Lluitem!..., núm 2, 3 de setembre de 1931, p. 1 



103 

 

 De forma similar es mostrava Sadurní Oliver en el seu article Conflictes127: " [...] L'element patronal no hi és 

aliè. La burgesia catalana, durant els temps oprobiosos de l'extingida monarquia, veient-se emprada pels 

organismes oficials i aprofitant-se de les repressions violentes que s'exercien contra tot intent de reivindicació 

obrera, condemnava els obrers a sous de misèria, mentre les seves arques augmentaven l'or procedent de 

negocis excel·lents i a voltes escandalosos. Portada pel seu egoisme i per l'interès mesquí del seu capital, molta 

part d'ella es col·locava al marge de la llei ( del que avui acusen la CNT) negant als treballadors el que una llei els 

concedia la jornada de vuit hores. És natural i comprensible, doncs, que tan prompte com l'horitzó s'ha aclarit un 

xic i ha aparegut un estel de llibertat, l'obrer es redreci contra aquesta concepció feudal de la vida social d'un 

poble, i reclami, el que per dret li pertoca. L'home, amb el seu treball ha de poder subvenir còmodament les 

necessitats de la seva vida i veure's a cobert de totes les contrarietats. Hom alegarà que avui els temps han 

empitjorat, que la situació econòmica no només al nostre poble, sinó en tot el món, no permet satisfer com fora 

necessari les demandes obreres. Però és que en l'època que podríem dir-ne de les vaques grases, en pensa mai 

en millorar la situació dels nostres obrers? Evidentment, no; ha estat precís un canvi de règim perquè vagi 

desaparaguent aquesta ignominiosa tirania del capitalisme. Avui que la humanitat tota se sent impedida per la 

firça dinàmica i constructiva del socialisme, és necesari que l'element patronal de la nostra terra s¡'encari amb la 

realitat present, comprengui que estem en ple segle XX, que aporti el seu esforç i presti el seu concurs a una 

legislació social més humana i més justa. Altrament fora donar bel.ligerància a aquesta minoria estrident que 

pretén emprar la força per conquerir la societat anarquista. 
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 Si la República, en legislar sobre la vida social del poble, ho fa en un sentit de justícia i equanimitat, l'obrer 

català, aquest obrer bo i comprensiu que amb la seva intel.ligència i el seu esforç, ha fet aquesta Catalunya rica i 

plena, serà la més ferma garantia de la nostra pau social. Avui, la majoria de la nostra classe obrera, enemiga 

d'estridències i violències, sap que els Sindicats no són creats per destruïr la vida econòmica del país, ans al 

contrari, són organitzacions de resistència que treballen en el terreny econòmic pel millorament i major benestar 

del proletariat, i han de crear el seu si escoles de productors capaços, en un demà no llunyà, de regir els destins 

del poble en un pla just i equitatiu". 

 Els redactors de Lluitem!,,, , que recordem-ho, eren els mateixos que formaven part d'Esquerra Republicana, 

es van adonar que les Fires havien perdut el seu caràcter comercial inicial i que calia evolucionar cap a una 

celebració més festiva i lúdica per continuar atraient a persones foranies. Així, en aquelles primeres fires 

republicanes es va programar un castell de focs extraordinari i una demostració dels castellers de la colla dels 

Nens del Vendrell128. La programació per aquelles fires a l'Ateneu de les sarsueles El cantar del arriero i Los Faroles, 

ambdues en llengua castellana, i La Revoltosa i La rosa del azafrán al Centre Agrícola, també en castellà, va ser 

criticada lamentant que no se'n haguessin representat en català. 

 Amb freqüència es posava de manifest a les pàgines de Lluitem !... una divisió entre els que s'anomenen 

bons i mals catalans, davant els reptes de la Catalunya autònoma. En l'editorial titulat Lluites del número d'octubre 

s'hi comentava: " [...] No té importància que en alguns moments, gent d'esperit mesquí caracteritzats pel seu odi a 

tot ço nostre, posat ja de manifest en temps del règim caigut, esgrimeixin armes per eclipsar aquest astre radiant i 

esplendorós. No trobaran l'ambient propici, seran pàl.lides les seves escomeses i es veuran en el més gran afront, 
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mentre subsisteixi la concòrdia entre tots els partit polítics de Catalunya, és garantia de fracassar tot redreçament, 

ja que el qualssevol moment ens trobem disposats a la lluita perb repel.lir tota maniobra que tendeixi a prolongar 

aquell demà que ha de reportar-nos una vida nova i feliç"129. 

 Contra els que consideraven catalans renegats sentenciaven: " [...] que no tan sols no han prestat cap esforç 

en defensa de la pàtria, sinó que han tingut el cinisme, a l'hora d'emetre el seu vot, quan aquest havia d'expressar-

se la voluntat de Catalunya, de posar-se al retraïment. Per això Catalunya ha de guardar diferències entre els seus 

fills [...] tindrà en estima els vertaders catalans que han defensat amb el seu constant esforç, la seva llibertat, 

guardant per als altres el menyspreu més gran"130. I més encara : "[...] Per això sempre hi haurà bons catalans i 

mals catalans que situats en l'hora present del nostre poble, trobant-se aquest mancat de la seva completa 

lliberació, els bons, formaran el seu exèrcit defensor, i els mals, seran els seus traïdors131".  

 Un dels escrits més entusiastes en defensa dels ideals republicans el va escriure Antoni Lloret i Miquel en la 

línia de que per combatre la mala llavor era necessari ser un convençut republicà " I per a combatre la mala 

llavor és necessari ésser un convençut republicà, posant-hi el sacrifici que calgui per arribar a termes de les 

nostres aspiracions, que són les que proclama sempre en venerable Macià [...] Mols ataquen els partits d'esquerra, 

no per manca de comprensió política sinó per instint de portar la contra a tot mpartit progressiu i noble. Tot el verí 

que aquests llencen és el despit de perdre la influència, i no mereixen altra cosa que el despreci per a tots els 

homes conscients dels seus actes. La meva manera d'ésser, de tothom prou coneguda, és tenir tot el respecte per 
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les ideologies polítiques, menys per la dictadura, però no tolero ni ningú haver de tolerar el cuc de la insídia, que 

és la baixesa més gran que cau l'home i ja mai mereix la confiança de la col.lectivitat". 

 El tema recurrent de la normalització lingüística portava a Magí Fàbregues a escriure en el seu editorial: " 

Quants establiments comptaríem que tinguin redactats en català llurs albarans, etiquetes, factures, lletres i rebuts 

relacionats amb els seus clients de Catalunya ? És irritant confessar-ho, tenint en compte que molts el seu nom ha 

figurat en llistes patriòtiques. Cap. Algun, i encara amb temor, ho empra en la seva documentació interior. 

Indubtablement, el que així procedeix en règim de llibertat, ha de patir mania persecutòria o bé està mancat 

d'una voluntat catalana ben ferma o espera un més enllà que un altre, amb més comprensió, iniciï la reforma, per 

després imitar-lo".132 

  Pere Esteve i Llopart, que aleshors militava a Estat Català, va publicar a Lluitem!... l'article Qüestions 

socials133 en el qual feia sentir la seva veu demanant serenitat als treballadors de Codorníu: “Em dirigeixo a 

vosaltres sense distinció de classes manifestant el meu parer no per criticat a ningú, si no és per l'interès de l'home 

que en els moments actuals considera de transcendència. Després de tants anys que els nostres capdavanters 

han lluitat amb perill de les seves vides i han aconseguit imposar-se, acabant amb el seu esforç a pacificar el 

temperament d'aquests despòtics i assassins que imperaven en aquests últims anys de dictadura, que 

dissortadament tants greus records en tenim i d'una faisó especial la classe obrera. Recomano, sota del meu 

modest punt de vista, serenitat, ja que avui vivim uns moments interessants per obtenir les nostres llibertats 

individuals i col·lectives. No som egoistes, no volem per nosaltres sols la llibertat, sinó també pels germans de 

Castella que com nosaltres estaven emmordassats per aquells governs unitaristes que confonien la llibertat en la 
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condició de tenirnos oprimits baix el jou de quatre inquisidors inspirats i dirigits per aquell descendent de Felip V, 

que tant d'ell com tota la seva descendència tan greus records en tenim i tantes víctimes han causat. Jo, com 

obrer, aconsello que hem de fer tots els nostres esforços en ajudar a consolidar la nostra novella República, que 

amb ella van aparellats els bells ideals de Democràcia i Llibertat. Dintre aquesta República els catalans tindrem 

d'ella el màxim respecte a la nostra personalitat, com també l'aprovació de Estatut que el nostre cabdill En 

Francesc Macià lliurà al govern de la República per discutir-lo a les Corts Constituents. 

Jo recomano aquesta serenitat a tots els obrers de Catalunya perquè malauradament des del 14 d'abril fins 

a la data hi ha hagut molta part obrera que inconscientment els hi ha mancat molta serenitat perquè han 

presentat conflictes sense meditar-los, però reconeixent alhora que alguns tenien tota la raó com el de la 

Telefònica.  

Una de les equivocacions de l’organització obrera és presentar conflictes sense resoldre els que 

anticipadamnt es tenien plantejats. Aquesta tàctica ha portat un desgavellament econòmic que tots en toquem 

les conseqüències. També hi ha molts altres conflictes que es veu clarament que són ganes de destorbar i fer 

comprometre el règim, i hem de tenir en compte que tots els enemics de la República tot el que succeeix se 

n'alegren, i per això tenim de fer un esforç de no donar espectacles, perquè els reaccionaris en tinguin satisfacció. 

Ells aprofitarien el nostre confusionisme que reporta aquestes males tàctiques emprades fins a hora present; jo no 

ho dic pas per temença, perquè els homes que som fidels a una idealitat demòcrata, abans de suportar qualsevol 

reacció faríem el que calgués; però abans tenim d'obrir els ulls, i no prestar-se a cap baixa maniobra inspirada 

pels reaccionaris.  
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En molts conflictes mal enfocats no en tenen la culpa els militants, sinó els dirigents de certs sindicats. Per la 

meva part dic i sostinc que tot obrer té el deure de sindicar-se per fer prevaler els seus drets com complir en els 

seus deures, i que dintre les organitzacions ha de saber imposar-se quan els dirigents els porten per viaranys 

perillosos. Si no tenim prou confiança amb les lleis socials que puguin donar-nos des del Ministeri del Treball del 

senyor Largo Caballero, sapiguem esperar l'aprovació del nostre Estatut, on la legislació social serà feta a la nostra 

manera d'ésser i elaborada pels nostres diputats sota l'ombra i guiatge del nostre cabdill de les Ilibertats i bon amic 

dels obrers, En Francesc Macià.  

Així crec que podrem arribar a consolidar la República i l'aprovació de l'Estatut, on els nostres fills puguin 

trobar-se deslligats de la mordassa que hem tingut de sofrir, i que aquesta llibertat obtinguda per nosaltres sigui el 

símbol de pau i d'amor que ens uneixi amb tots els germans de la terra”. 

 Amb una perspectiva més àmplia Lluís Benaiges criticava obertament Francesc Cambó de la Lliga en 

l'article Homes fracassats134: “ En el transcurs d'un dels parlaments donat durant el míting electoral celebrat 

darrerament a l'estatge de la Lliga Regionalista com a presentació dels seus candidats a les eleccions parcials de 

diputats a les Constituents, l'orador arrencà una ovació del públic a l'expressar la seva condolència perquè allí hi 

mancava l'home injustament exiliat, aI.ludint a En Cambó.  

Posteriorment hom ha assegurat que el cap espiritual de la Lliga tornarà ben prompte a reprendre les seves 

tasques polítiques. No podem, no volem creure que això arribi a ésser un fet, i diguem-ho clar, el que no volem 
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creure, no és precisament que En Cambó no torni; no, la nostra República admet a tothom, esquerres i dretes 

(mentre no conspirin), per tant, en nom de la llibertat, pot tornar quan més bé li plagui. El fet en el que nosaltres no 

podem ni volem creu-re, és que torni per emprendre de nou les tasques polítiques.  

 En Cambó és un fracassat en tota la línia; políticament s'ha esfondrat per sempre, arrossegant amb ell la 

força moral del seu partit i el menyspreu dels homes liberals. Financerament la caiguda, a no trigar gaire, serà 

també mortal; doncs el règim capitalista que ha sabut conduir amb tant d'èxit —per al seu peculi— durant la 

permanència a la Hisenda espanyola, se'n va també a la posta. Per més que els traficants í politiquers de la Lliga 

vulguin, amb llurs combinacions, comparar En Cambó a En Macià, no podran aconseguir que el poble se'ls escolti. 

En Cambó no pot tornar a exercir la política que el feu un nou Judes, venent-se autonomia de Catalunya per una 

cartera ministerial135”. 

 El número de Lluitem!... commemoratiu del primer aniversari de la proclamació de la República s'hi va 

incloure un poema de Jaume Baquès i Font dedicat al president de la Generalitat Francesc Macià136: 

"Un poble que es redreça i torna a viure, 

que enaltir vol son nom, i vol lluità 

                                                 
135 Francesc Cambó i Batlle ( 1876 – 1947) havia estat Ministre de Foment ( 1917) i de Finances ( 1921). El 1923 va ser un dels promotors de 

la Dictadura de Primo de Rivera.  
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per veure's altre cop ben fort i lliure, 

puixant i sobirà, 

 

aclama-us com a símbol de victòria: 

pel gest noble i rebel de vostra ma 

que un horitzó li obert d' explendent glòria 

pel dia de demà; 

 

pel vostre tremp batallador a ultrança, 

pel vostre anhel aIliberador i humà 

—que si glateix d' amor i fraternança 

per l’oprimit serà... — 

 

Si fills, encara avui, de nostra terra, 

rebordonits, que foren del Tirà 

necis suports, us volen moure guerra 
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—patrici català,— 

 

la bafarada infecte i miserable 

del blasme eixorc d' aquesta gent, què hi fa, 

si la vostra figura venerable 

ja mai entelarà!. 

 

Més, sempre, vostre nom grata memoria 

al cor dels catalans infondirà 

i en el llibre sagrat de nostra Història 

¡perenne brillarà! 

En el mateix número Sadurní Oliver defensava la gratuïtat de les escoles públiques davant les crítiques i els 

comentaris de la publicació El Noya137: " El senyor Jaume Rosell, en un article publicat a El Noya , pretén 

demostrar-nos la no gratuïtat de les escoles nacionals. Per recolzar la seva afirmació, no vacil·là en mixtificar les 
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paraules pronunciades pel Ministre de Finances, senyor Jaume Carner138, a l’entaular-se a les Corts la discussió 

dels pressupostos. Sols posant les coses al seu lloc, hauria refutat la seva argumentació. Però, l’al·lusió directa de 

què em fa objecte en el seu article i les absurditats i calúmnies en ell incloses, han estat un estímul per estendre’m 

un xic més del suficient.  

Segons el senyor Rosell, el ministre senyor Carner afirmà que gairebé tot augment del dèficit de la Hisenda 

espanyola, prové de la disposició de prohibir ensenyança a les ordres i religioses. Ara bé: segons tots els textos del 

discurs, el senyor Carner, després de fer una exposició detallada de la situació anòmala creada pel desordre del 

règim caigut, el que ha ocasionat un deute extraordinari, i de l’augment de despeses necessàries per a la 

reorganització dels serveis, estadístiques i altres, féu notar que hi havia també les despeses originàries de la 

Constitució, com per exemple, les que són conseqüència de la prohibició de ensenyança a les ordres religioses, 

les obres públiques, el Jurat.  

Prova irrefutable n'és que, mentre augment de despeses ha passat dels 700 milions de pessetes, el 

pressupost d' Instrucció Pública s' ha augmentat en 68 milions, augment avui insuficient per atendre les necessitats 

del país. Malgrat això, constatem aquest exemple admirable que dóna la República, pretenent aixecar el nivell 

cultural del poble —abans tan descuidat— i preparant als infants per a fer-ne eIs ciutadans lliures i cultes d'un nou 

poble; malauradament, però, la República avui es troba amb la tragèdia que com més necessita atendre el que la 

monarquia havia descuidat, menys elements té per a realitzar la seva obra.  

                                                 
138

 Jaume Carner i Romeu ( El Vendrell, 1867 - Barcelona, 1934) . Havia estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona (1901 - 1904), diputat al 

Congrés ( 1907 - 1916) i aleshores era ministre de Finances. Després va ser diputat a les Corts republicanes.  
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Fet aquest petit incís, invitem al senyor Rosell a fer números i veurem que —tot deixant de banda les 

despeses ocasionades pel dèficit llegat— si l’augment del pressupost d'Instrucció Pública representa la dotzava 

part de l' augment total de despeses, la contribució industrial s' augmentaria per aquest motiu en menys d' un dos 

per cent. Per tant, si per aquest recàrrec els fabricants, magatzemistes i detallistes augmenten llurs productes, 

tenen un negoci esplèndid en perspectiva.  

Seguint el curs de dit, article no ens ha sorprès poc ni molt al·lusió del senyor Rosell al dir-nos que tot allò del 

símbol de llibertat i justícia és patrimoni d' un sector de poble que encara creu de bona fe o interessadament en 

uns capdavanters, membres d' una secta que viu a l’ombra139.  

Ves per on ens havia de sortir un èmul de Mn. Tusquets! No haurà descobert el dit senyor Rossell entre 

nosaltres algún Ven . H . .140 d' una lògia determinada? Deu ésser ja natural en ell atribuir-nos mòbils interessats en 

la nostra actuació. Ben al contrari, nosaltres estem cada dia més convençuts de la seva bona fe, que ha dut a 

acceptar per bo tot el que li han servit, mentre s' adigui a la seva manera d'ésser i de pensar. Senyor Rossell: és ja 

un xic antiquat atribuir a la maçoneria o al clero —segons les creences —la culpa dels desgavells ocorreguts. Per 

a nosaltres, els homes i els pobles, i potser també les religions, són fills de llurs obres. 

I acaba el senyor Rosell el seu article amb les següents paraules: Dels efectes que poden esperar-se de 

l'escola materialista ja toquem les conseqüències en els ordres moral, social i econòmic ; cal només donar un cop 

                                                 
139 Sembla una referència a algun maçó local no identificat.  
140 Personatge que no ha estat posible identificar. 
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d'uIl a l’estat catastròfic del comerç espanyol i als atemptats gairebé impunits i als moviments revolucionaris i 

vagues sense solta, que cada dia posen en perill estabilitat del règim republicà...  

Poques vegades hem anotat en un article una falta de sinceritat, una manca de judici com la que 's nota en 

les paraules transcrites. Reconeixem que la situació actual és bon xic deficient, que hi han hagut moviments i 

vagues sense solta; però com pot culpar-se d'això a escola nacional —qu'ell ne diu materialista—si tot just 

comença a implantar-se?; els infants que hi assisteixen són els responsables d'aquets desgavells? Al contrari, 

aquestes malures que avui pertorben la vida del país , hem d’atribuir-les a la manca de cultura del poble ja major 

d' edat, fomentada per un règim d' oprobi.  

I a més, si per un moment jutgem les coses d' acord amb el criteri del senyor Rosell, quin concepte hauríem 

nosaltres de formar de l'escola que fins avui podríem dir que ha estat única a una Espanya regida per una Majestat 

catòlica, si durant el seu predomini hem sofert totes les malvestats imaginables? Recordem sols recentment , els 

desastres Marroc, assalts, atemptats i sobretot el pistolerisme encobert per uns homes que a ben segur foren 

educats en aquestes escoles. Però com hem dit abans, l'home es mostra per les seves obres.  

 I per acabar, ens atrevirem a aconsellar al senyor Rosell que no és amb falsedats com pot defensar una idea 

determinada; a ben segur que en la doctrina que ell diu professar podria trobar-hi arguments més convincents que 

els que avui empra. Li recomanem l'estudi”. 
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 Quinze dies després Magí Fàbregues publicava un article amb el títol Per Catalunya i la República141: " Cada 

dia que passa ens impulsa a mantenir més viva la flama de l'ideal republicà. I aquesta convicció nostra representa 

ensems l'afermament de la nostra catalanitat. Pretenem amb això demostrar que després d'haver treballat fins ara 

per aconseguir la plena consolidació del nou règim, i d'estar disposats a treballar fins a la fi, no havem negligit que 

per damunt de tot, som catalans.  

 Tanmateix, aquesta doble significació de catalanista i republicà, és una cosa que va tan íntimament lligada, 

que és impossible disgregar-les, per vanar-se d' ésser una sola cosa. Els dies de prova passats, en els quals la 

voluntat de Catalunya trontollava sota la feixuguesa d'una força incomprensible, han arrelat en nosaltres un vell 

convenciment. Que si érem republicans i catalanistes abans de la transformació, ara som uns aferrissats lluitadors 

de cor i ànima disposats per Catalunya a donar el més gran esforç, arribant, si cal, al sacrifici de la. nostra 

existència. Presents els moments de més gran significació, creiem que no deuen cercar-se motius per divorciar ço 

que uneix Catalunya i República, ja que treballant per la reivindicació de la nostra Pàtria, treballem per la vida del 

novell règim de llibertat i de democràcia".  

 L'editorial del 15 de maig titulat La serpota142, escrit per algun col.laborador de Lluitem!... que s'amagava 

darrera les inicials J.R.S. analitzava l'evolució de la República des del 14 d'abrtil de 1931: “ Ha passat el 14 d' Abril 

d' enguany. Han passat manifestacions populars, al·legories, il·luminacions, evocacions, exordis... Fins hi hagué 

gent en nostra vila qui et dedicà paraules de lloança hipòcrita, paraules de pur compliment, extemporànies, que 
                                                 

141
 Lluitem!...núm 13, 30 d’abril de 1932, p 1 

 
142 Lluitem!...núm.14, 15 de maig de 1932, p 1  
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deien: Jorn lluminós...Esclat lluminós... Paraules vanes on l’accent cordial n'era absent. Com si el record radiant no 

vingués tot sol a la nostra imaginació juntament amb escenes inoblidables, viscudes... Records que es faran 

profunds i inesborrables en l’ànima dels republicans veritables. 1 

14 de Abril ! Efemèride de glòria i d' esclat triomfal de llibertat en ànima popular. Cada any quan arribi eixa 

diada, el pensament s' enjoiarà de records, revivint-los. I, ensems, el pensament s' envolarà vers aquell dia 12 que 

el precedí, que decidí l’adveniment de la República.  

Sempre tindrem present els desesperats esforços de la gent de la Lliga, dels turiferaris de la serp negra i 

fastigosa que per salvar un règim corcat i que estava en agonia, exclamaven amb convenciment : ─No, no en 

tingueu la menor esperança, republicans novells; la República no vindrà sinó és per reial ordre. 

 I en la nostra vila, la serpota, ja el jorn abans s'havia allargassat fins a les principals fàbriques d' escumants 

repartint als obrers una papereta i els pregaven que anessin a dipositar a les urnes.  

Ah! L’incapacitació, el servilisme i l’incultura de molts obrers, què, profitosa era per la serpota. I l' endemà, en 

els comicis; l’atenció concentrada en el segon districte. Escrutini. Demostracions de triomf, d' entusiasme, dels 

sabotejadors de la República que venia.  
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Uns redactors d'El Noya repartien encaixades triomfals,. abraçades, felicitacions... L' efígie de l'inepte i 

degenerat successor de Felip V143 presidia l’estança, associant-se a aquelles manifestacions d' entusiasme amb un 

somriure cínic, agraït. 

Poc després, al carrer ressonaven els crits estentorisi d'uns quants d' aquests corifeus de la Lliga: ─Hem 

guanyat nosaltres! Han perdut els republicans !  

Paraules que eren í són encara tota una revelació. Que posen de manifest quins són els homes tipus que es. 

mouen segons d'on bufa el vent. I vingué el dia 14. Cap dels sequaços de la serpota va treure el cap per enlloc. El 

jorn lluminós els enlluernava. La serpota no eixí de son cau; l'horroritzava la joia popular.  

Una caravana arribà espaordida de l'estació portant un crucifix144, el que, molts d'ells, tornarien a crucificar 

encara si tornés. Quins motius tenien aquests per espaordir-se?' Cap, però, ah! Qui mal pensa...  

Després, al córrer els dies, la serpota ha sortit sigilosament del seu cau i s'ha posat sota els llorers de la 

República per combatre-la i pretendre d' occir-la amb més avantatge. Astuta com sempre, la festeja. i li fa, la 

gara-gara, amb la sola finalitat de deshonrar-la. 

                                                 
143 Es referia al rei Alfons XIII. 
144 Eren els feligresos locals que havien anat a Montserrat en romeria i que tornaven en tren a la Vila.  
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 En nostra vila, ha guarnit el seu catau en el mateix indret on ressonaven els seus esgarips aquell 12d'Abril. I 

hi ha posat aquest nom flamant al seu damunt: Bloc Catalanista i Republicà ! I ha tornat a remenar la cua, aquesta 

vegada abillada amb el frigi145 de la República.  

Amb gent de peles com compta, no l'hi ha estat difícil de sobornar a una Noya146 ja coneguda en la vila per 

xafardera, i la fa servir de portaveu: No la sentiu com crida Pifiada!, Demagogs!, Impurs! I la serpota es tornarà a 

presentar cínicament a demanar els vots del poble, amb el posat púdic, ensenyant el frigi i amagant la lliga-

cama. I presentarà aquells mateixos covards i reaccionaris, que consentien com eunucs sostenir la denigrant 

fèrula borbònica que durant dos segles tingué en son domini les llibertats de nostra terra. 

 Però el poble, posat en peu altra volta sabrà desemmascarar i esclafar el cap a la serpota, per més flocs i 

blocs de seda que es disfressi. Per més republicana que es digui. Cop de peu gegant. Envestida ferma i decidida 

que acabarà en bravates i fatxenderies d’una gent acomodatícia i plena de convencionalismes que es mou 

sempre segons bufa el vent”. Lluitem!...va aparèixer al menys fins el 31 d'agost de 1934, amb un número dedicat a 

les Fires i amb una estelada a tot color i a pàgina sencera. Segur que arran dels Fets del 6 d'Octubre ja no es va 

editar més i malauradament ha estat impossible localitzar un bon nombre d'exemplars a part dels que es 

conserven a l'Arxiu Municipal, a la hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya i en un arxiu d'un col.leccionista 

privat. Mai en tota la història local s'havia donat una concurrència d'una publicació de dretes i una d'esquerres 

                                                 
145 El barret frigi és una lligadura consistent en una espècie de caputxa de forma gairebé cònica, però amb la punta corbada, 

confeccionada habitualment amb llana o feltre. Cobreix el cap de l’efígie de la República.  
146 El lector ja haurà entès que es referia a la publicació local El Noya.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Feltre
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defensant lliurement cadascuna els seus interessos... i mai en el futur, en una Vila amb el dobre i el triple 

d'habitants, es tornaria a produïr. Fins avui.  

 

 El gran escriptor i un altre a molta distància 

 

A principis de la dècada dels trenta el gran escriptor sadurninenc —que aleshores ja feia uns quaranta anys que 

no vivia habitualment al poble— seguia essent Jaume Raventós i Domènech (1868 - 1938) de can Codorníu, un 

dels quatre germans de l'hereu d'aquesta empresa, Manuel Raventós, l'autor de Flors i violes. Entre 1922 i 1927 

havia publicat els cinc volums de la seva obra Proses de Bon Seny, que ja hem comentat en un relat anterior. Les 

seves Memòries d'un cabaler acabades d'escriure el 1930 i editades el 1932147, amb il·lustracions del dibuixant 

Junceda, van retratar una època pretèrita i ens van descriure una visió del món que quedarien totalment superats 

amb la República i la Guerra Civil. A molta distància s'hi trobava l'advocat Raül Maria Mir i Comas (1887 - 1964) de 

cal Magí Guineu del Raval, que tampoc vivia habitualment a Sant Sadurní. Durant l'etapa republicana va ser 

director de les revistes El Cultivador Moderno i Agricultura i Ramaderia, col·laborant a més amb la publicació local 

El Noya i en alguns programes de Fires de l'Ajuntament. Els seus treballs eren de caire eminentment agrícola i 

alguns de tipus històric i costumista, no tenia ni la qualitat ni la gràcia de Jaume Raventós i no va publicar cap 

obra de la que fos autor. Políticament pertanyia a la Lliga Regionalista. 

 Jaume Raventós i Domènech havia cursat estudis d'enginyeria química i mecànica i havia estat cap del 

laboratori de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i director dels Serveis Tècnics de l'Escola Superior d'Agricultura 

                                                 
147 La segona edició es va fer el 1962. 
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de la Mancomunitat de Catalunya. Havia dirigit les dues publicacions locals promogudes pel seu germà Manuel, 

L'Àpat i Bon seny , i havia col·laborat en nombroses ocasions en la revista barcelonina Catalunya social. La seva 

obra Memòries d'un cabaler és una recopilació de records personals i familiars que es remunten a la Tercera 

Guerra Carlina, quan ell tenia quatre o cinc anys i tota la família de can Codorníu es va haver de refugiar a 

Barcelona. Aquest llibre resulta imprescindible per entendre la geografia sadurninenca, l'època, els costums, les 

tradicions, els valors i les creences, així com una colla de personatges locals, com el metge senyor Antonet 

(Antoni Escayola i Font, 1844 - 1903) , el rector de la parròquia ( mossèn Jaume Ullastre i Pujol, 1837 - 1885) ; i el 

pastor de can Codorníu (Ramon Farré i Palet , nascut entre el 1840 i el 1850 i mort el 1914) , el carreter (Joan Ollé 

Almirall, 1853 - 1923) i la cuinera anònima, entre d'altres. 

 Podem considerar Jaume Raventós com el gran escriptor local en prosa de la primera meitat del segle XX ( i qui 

sap si també de tota la centúria), encara que es pugui discrepar, i molt, d'algunes de les seves conviccions socials 

i religioses, com aquella que es pot llegir a les Divagacions preliminars148 de Memòries d'un cabaler : " [...] Aquesta 

nostra aristocràcia149 té la missió de governar els municipis ultra perpetuar la pròpia dinastia. La missió de governar 

la té per naturalesa i el sufragi que la hi tregui és un sufragi sense seny, mal organitzat i il·legítim, perquè desbanca 

els qui són naturalment constituïts en autoritat per la il·lustració150 , pels interessos que representen i pel fet de llur 

domini territorial”. Aquesta visió pairalista i patrimonial del poder local havia quedat obsoleta des de la Revolució 

francesa i, sense anar més llunya, mb el triomf de les esquerres el 12 d'abril de 1931 a Catalunya i Espanya i molt 

probablement ell mateix la devia qüestionar els seus darrers anys de vida. En contrapunt hi ha fragments 
                                                 
148

 RAVENTÓS DOMÈNECH, Jaume. Memòries d’un cabaler. Foment de pietat. Barcelona, 1932, p 8 
149 Es referia a les grans cases pairals catalanes. 
150 Aquest nom propi l'escriu en minúscula però podria tractar-se d'un lapsus o d'un error quan podria estar pensant en l'Il.lustració, el 

moviment cultural i intel.lecutla iniciat a Europa a finals del segle XVII.  
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entranyables que comparteixo íntimament i 'emociona, com aquest referit a la mort de la seva mare: "[...] No la 

vaig veure morir. I encara una cosa pitjor: quan la mare en els darrers moments va mirar als voltants del llit no hi va 

trobar tots els seus fills ! Què devia pensar? Allò va deixar-me un clau a dintre. Jo pensava que tenia la ferida 

curada amb tants anys que han passat; però ara me'n adono que el clau hi és encara, i per poc que es faci 

sorollar, la ferida raja"151. Jo tampoc vaig estar al costat de la meva mare quan va morir i la ferida encara dol més 

perquè era fill únic.  

 Un dels capítols més interessants de la seva gran obra Memòries d'un cabaler porta per títol Una mica de 

topografia152: “ La serralada de la Figuerola153, en forma d’amfiteatre guaitant a llevant, abraça unes comes que 

moren a l'esplanada on és la casa de can Feliu154. Sota la casa unes quintanes fiquen els peus a la riera. En 

aquelles comes hi trobaríem encara alguna runa de la casa antiga. A l'esquerra de la serralada, pel cantó de 

migdia i part de fora de l’amfiteatre, una lleugera vessant porta a una plana alta que domina la casa i la vila, com 

posada que n'és al mig, i que és tallada pel cantó de llevant per unes timbes feréstegues acabades a les Illes, 

terres baixes festonades per la salzareda.  

 A la dreta de la serralada i també part de fora de l’amfiteatre, pel cantó de tramuntana, una vessant dreta i alta 

mor a una altra plana, que amb una segona inflexió porta ai Prat també vorejat de salzareda. La riera Noia, quan 

va de la salzareda del Prat a la de les Illes, abans de passar per sota can Feliu fa un revolt de noranta graus 

defensat per un morro, el massís del Bosc del Forn, fet de tapaç prou fort per resistir el rosec de l'aigua i massa tou 

                                                 
151 Ob.cit. p 431 
152 RAVENTÓS DOMÈNECH, Jaume. Memòries d’un cabaler. Foment de pietat. Barcelona, 1932, p.66 i següents.  
153 Pseudònim de l’indret del terme municipal de Subirats, a l'alçada del castell de Subirats, anomenat realment Pujol d’en Figueres. 
154 Pseudònim de can Codorníu. 
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per servir de pedrera. Quan el paleta vol una carretada de pedra de fer paret no sabria d'on treure-la, sí no hi 

hagués el rieral i els seus palets i còdols. Al grop del Bosc del Forn, oberta de cara a la riera, hi ha la boca d'un cau 

famós, d'on no en surten les fures fins que l'han provocat a vomitar tres o quatre conills. També serà interessant al 

caçador prendre vistes de les timbes plenes de brossa que miren la riera dels tres o quatre xaragalls vestits de 

bardisses que van de les planes a la riera i del serral a les comes. Cada bardissa d'aquestes a l'hora del sol té el 

seu hoste vestit de pèl i guarnit d'orelles llargues, aquestes bardisses solen ésser també el refugi de les perdius 

alades que el gos no troba. L'obaga que baixa de la Plana al Prat és tota ella una bardissa que tindrà ben segur sis 

canes d'ampla per cent de llarg. Per fer-ne sortir els conills calen ben bé quatre o cinc bons bardissers que 

sàpiguen treballar combinats. Ja us dic jo que els pobres quissos155 en sortiran amb les orelles i la cua ben 

esgarrinxades dels esbarzers. S'ha donat el cas d'entrar-hi un perdiguerot matusser d'aquests gruixuts i d'orelles 

grosses i haver-lo de treure destralejant els arços, els esbarzers i les mates, relligat tot junt per un embolic de 

corretjoles espinoses.  

 Encara que sentiu els noms de Bosc del Forn, Prat, Camp de les tres Punters, Les Tires, L'Oliverar156, tot és vinya 

espessa. Aquestes paraules són reminiscències de temps llunyans, però no trobareu en lloc ni el bosc, ni les 

pastures, ni el sembrat, ni les oliveres. De l'antic bosc queden no més de mitja dotzena de pins que, quan s'han vist 

sols, s'han fet gegants. Dels oliverars en queden alguns arbres escadussers per ombra dels pagesos, arbres migrats 

que la vinya cuida ofegar. No més al costat de la casa ha quedat un bosquet de pins borts torts i migrats, que 

s'han salvat de la destral perquè tapen una ràpida vessant de terra soldonenca, on els ceps no hi podrien arrelar. 

Del Maiol de la Font no en trobaríeu tampoc la font: hi degué ésser en temps antic, si no hi fou somiada. El reialme 

                                                 
155 Sinònim de gossos.  
156 Denominacions d' indrets de la hisenda can Codorníu, la majoria inventats.  



123 

 

que he descrit no tindrà més enllà de dos-cents jornals. Jo el conec pam a pam si voleu, cep a cep. He passat els 

camins i rases i els corriols per on es poden escalar les timbes, i jo mateix a cop de magall he refet les escaletes 

gastades. Davant les bardisses he fet de caçador i de gos, segons les circumstàncies, els arbres m'han fet ombra 

corn als pagesos o m'han servit de aguant com als ocells, i la riera l'he passada i traspassada a peu aixut i aigua 

arreu. De dalt estant del serral he contat els pobles de la conca del Noia, des de Vallbona fins a l'indret de Gelida, 

i m'he mirat carinyosament i he cridat pel seu nom totes les masies d'aquest tros de món i he fet malbé molts 

parells d'espardenyes pels camins, terrossos, pedruscall i gatoses d'aquesta i de l'altra banda. Quan els estudis 

m'embotien els ulls i la miopia m'amenaçava, la vista d'aquests amples paisatges n'asserenava la mirada. De tot 

arreu es pot veure la silueta dentada del Montserrat i el piquet blanc corn un cap d'agulla de picar de l'ermita de 

Sant Joan que tenim girada de cara. Molts dies d'estiu, quan el sol bat de ple la finestra de la casa de l'ermità, per 

allà a mig mati, hi reparareu un punt lluent. Podrà ésser que l’ermità en aquella hora obri la vidriera i llavors us 

passarà pels ulls com un llampec de claror. Nosaltres dèiem: ─L'ermità de Sant Joan ja pren la fresca.” 

 Un altre capítol exquisit de les Memòries d'un cabaler porta per títol Cap a la missa major: “ De com un 

home muda de parer en poques hores jo en puc posar un cas. Sóc jo mateix. I no pas amb aquella mena de 

mudar que és pròpia de savis, sinó amb una mena de mudar més aviat viciosa. El dissabte al vespre, tot sopant, es 

parlava a taula de la distribució per la missa de l'endemà. Uns havien d'anar a la matinal a punta de sol, altres a la 

baixa de les vuit, altres a la missa major de les deu. La casa no podia quedar desemparada. ja se sabia que la 

cuinera havia d'anar a la primera per tornar amb la compra a bona hora. La baba (aquest era el nom familiar que 

donàvem a l'àvia), prop dels vuitanta anys, autoritat major honorària de ia casa, acompanyada del pare, que 

poques vegades la deixava en els actes solemnials, havia d'anar a missa major. Els altres ad libitum, que vol dir, 
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cada u al seu gust; així ens havien ensenyat de dir-ho al col·legi el primer any de llatí. Pel que toca a mi, de part 

de vespre era molt matiner. La missa baixa (a l'estiu s'entén) era l'hora de més calor: encara no bufava la 

marinada. La missa major, a més de calorosa, era un quart, com si diguéssim una eternitat, més llarga que les 

altres i encara calia anar-hi més guarnit i travat. Jo estava en aquella hora per la missa matinal i encarregava a la 

cuinera que a dos quarts de cinc piqués ben fort a la porta de la meva cambra. Si em despertava a les quatre, en 

el meu cervell s'anava operant un canvi d'opinió. Tanmateix no havia dormit ni vuit hores i trobava molt justificada 

la son a dos quarts de cinc del matí. Altrament a la missa baixa no hi havia sermó del senyor Rector i aixà la feia 

més curta. Pel que toca a combregar també era bona hora la de les vuit. Es clar que arribaria de retorn a casa 

més enllà de les nou i esmorzaria tard i ja no tindria esma de donar una volta amb aquell sol que queia; però no 

passaria malament un matí a casa regirant les golfes o jugant a bales. I la conseqüència de totes aquestes 

consideracions era que a dos quarts de cinc feia el sord als cops que la Quima dava a la porta i, si tant insistia, li 

responia amb un bé vaja, prou, et dic, que posava fi a la demanda, i tombava de l'altre costat en recerca de la 

son de la matinada més dolça que la bresca.   

 No era, doncs, estrany que a les set, a l'entrar la mare a la cambra, jo dormís com un soc, Quin fer més dolç 

la mare! Obria un través de dit el finestró, que la ratlla de la claror no em ferís els ulls, i abans de cridar-me, 

trastejava, obria calaixos I se m'acostava a la vora del llit. I jo feia l'adormit pel goig de sentir el trasteig de Ia mare 

sense veure-la i per l'esperança de sentir-me caure al front un petó sense veure’l venir. I queia el petó, ¡vaja si 

queia! I llavors m'escapava el riure. I la mare tot baixet em parlava a l'orella que eren les set i m'explicava on tenia 

la muda i el vestit del diumenge. Emperò jo tenia una son de pagès, que deia la mare, i somicava i rondinava i em 
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regirava i responia a la mare que ja aniria a combregar un dia entre setmana, que no havia pogut dormir per mor 

de la calor i dels mosquits, que aniria a missa major.  

Tot això només per mitja hora de jeure sense dormir; perquè, encara no havia passat mitja hora, la gana em 

treia del llit i em portava a la cuina a disputar amb la Quima, disputes que no acabaven fins que l'esmorzar era a 

taula pels que ja havien tornat de missa matinal i pels que havien d'anar a missa major. A dos quarts de deu la 

tartana ja estava guarnida. El Damià, nom que daven al matxo vell perquè així es deia el firaire que ens l'havia 

venut, enganxat a la tartana aculada al portalet del pati del darrera, esperava resignadament la veu del Joanet 

carreter. Pujats que foren al carruatge la baba, el pare, la germaneta petita i jo, es va asseure al seu sitial del braç 

dret el Joanet amb la catxuxa maca i una clavellina a l'orella lluint entremig dels cabells encrespats del costat 

esquerre i arri! camí amunt.  

El primer terç del camí era d'allò més gronxador per mor de les roderes que havien enfondit els carros 

traginant vi tota la setmana, i s'acabava a la creueta, el punt més alt del camí amb vistes a la vila157. El pare feia 

sempre el comentari que ell no hi havia aconseguit la creu que el nom dava a entendre, però que un dia o altre hi 

faria posar la creu, per mor que els que anessin pel camí de can Feliu comprenguessin que s'acostaven a una 

casa cristiana. En el segon terç de camí que parava al camí de la creu trencada, antic camí de la vila a 

Barcelona passant per la riera fins Martorell158, es trobava el cementiri, amb la paret on rascava el botó de la roda 

de la tartana. Ja se sabia: en passant prop d'aquell sant lloc, el pare es treia el barret de palla i començava un 

Parenostre pels difunts de la família.  

                                                 
157 En aquest indret més alt del camí encara s’hi troba una creu de terme.  
158 Conegut com el Camí dels paperers, ja que l’utilitzàven els fabricants de paper de la conca del Riudebitlles per portar els seus 

productes manufacturats a la capital catalana.  
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 En el darrer terç de camí ens trobàvem invariablement amb el Janot159 de la senalla prop del pontarró del torrent 

on anava a parar el clavegueró de les aigües brutes de tot el poble160. Per seguir aquelles carreteres, que ja 

havien passat d'anada i de tornada els carrets i els animals de bast de totes les masies d'aquell cantó, era una 

hora ben escollida, amb probabilitats d'omplir la senalla. Llavors l'àvia es girava a la meva germana de vuit anys, 

tres més petita que jo, per dir-li:  

 ─El teu amiguet, Sumpta.  

I la Sumpta treia el cap pel darrera de la tartana, li feia al Janot quatre pams de nassos i li esclatava una 

rialla fresca de diumenge de matí, El pobre Janot, xicot ja de setze anys, curt, caparrut i beneitó, tot agraït a 

aquella afectuosa demostració, començava arrugant la cara de través marcant una rialla grotesca i acabava 

badant una boca de pam i fent llengotes amb una llengua gruixuda, ampla i llarga com la d'un vedell. Si algun 

diumenge la Sumpta no anava a missa major hauríeu vist com el Janot mirava passar i remirava allunyar-se la 

tartana, tot bocabadat que ningú en fes cas; com també la Sumpta, si no trobava el Janot en aquell tros de camí, 

no parava de preguntar al metge parent, a l'adroguer o al campaner si sabien si estava malalt i més d'una vegada 

havia buidat la guardiola a casa de la seva pobra mare viuda. Si la beneiteria del pobre Janot venia de les 

embriagueses del seu pare es deia molt; però encara no era cosa ben establerta.  

 La pujada del carrer del capdavall de la vila161, empedrada de voluminosos còdols portats de la riera de l'Avernó, 

era digne coronament de l'accidentat viatge sotraguejant-nos totes les juntures i entranyes penjades.  

                                                 
159 Personatge no identificat. 
160 El torrent de la Canaleta.  
161 Situat després de travessar el pont sobre el Torrent de la Canaleta i la portalada que donava accés a l’interior de la població.  
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 Jo que havia baladrejat tot el camí corn un beneit i rigut com un descosit, empenyent i pegant i pessigant la 

meva germana, al davant de les escales de l'església m'hauríeu vist amb una cara més formal que un gastador. 

Mireu bé i sabreu per què. Estic a l'hora de complir una solemnial obligació. La baba em necessita per muntar les 

escales. Amb el seu braç dret es repenja al braç del meu pare, però, la mà esquerra, la té fermament posada 

sobre el meu cap. Jo li faig de puntal. Ella n'està contenta jo n'estic gelós. I ara us ho diré: més de quatre vegades, 

si passo per alt les misses de més aviat, no és per son ni per mandra ni per gana, sinó per la satisfacció d'apuntalar 

amb la meva persona un tros de casa que és en perill d'enrunar-se”.  

  Sigui per casualitat o no, la millor obra impresa per un autor local durant la primera meitat del segle XX va 

escaure en el període republicà.  

 Al número d'El Noya de les Fires de 1931162 Raül Maria Mir va publicar dos articles dedicats a dos coneguts 

Tonets sadurninencs, l'anomenat Tonet del baix de l'Orquestra Escolans163 i a l'oncle Tonet de can Guineu164 . Al 

primer descriu com " un home bo, caritatiu i festós; parla llargament, sense fatigar-se. És el Tonet del Baix ( 

l'Antonet del contrabaix), espardenyer d'ofici, ex-músic contrabaixista de l'Orquestra Escolans, l'Antoni Torelló, tot 

d'una pesa. Nosaltres l'hem estimat i seguin venerant-lo [...]. D'antuvi ens consta que tant ell com el seu pare Agustí 

foren successivament els contrabaixistes de l'Orquestra Escolans, fundada l'any 1808165; ell hi entrà a l'edat de 14 

anys, que fou quan el seu pare li donà el contrabaix; executà música religiosa i ballarugues per fires i festes , 

durant prop de mitja centúria. L'orquestra es composava de deu o onze artistes, la major part dels quals eren nats 

a Sant Sadurní i els que no ho eren hi prenien carta de naturalesa [...]". D'Antoni Mir Capella afirma : "[...] És el 
                                                 
162 El Noya, núm 29, 6 de setembre de 1931 
163 Antoni Torelló i Raventós de ca l'Escolà, nascut a Sant Sadurní el 1838 i mort el 1936. 
164 Antoni Mir i Capella ( Sant Sadurní, 1860 - 1936) de can Guineu.  
165 Sembla que va ser el 1812.  
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cèlebre Tio Tonet, nom que ha passat de generació en generació i que el mateix l'accepta dels parents que de les 

persones alienes. És el Tio Tonet, podríem dir, de Sant Sadurní. Persona d'extraordinària cultura, que ha viatjat molt 

durant la seva joventut i un intel·ligent aficionat a les coses d'art.[...] El sou que es guanyava li permetia viure en 

abundància i a les hores de lleure es feu contertulià a les representacions del Liceu on anava cada ni a sentir les 

partitures de Rossini, Bellini i de tota la gama de compositors italians que llavors estaven de moda. [...] De tant en 

tant alternaven les representacions de les companyies líriques amb les de comèdies i anyalment la Sara Bernard 

donava a conèixer les modernes produccions dels grans tràgics, en funcions d'abonament, a les que hi acudia 

l'élite barcelonina d'aquells temps. El Tio Tonet no hi mancà mai. Endiumenjat amb el jaqué enribetat i amb la 

tarota de copa, escoltava amb la devoció més fervents els versos que declamaven els llavis de la gran tràgica, 

alguns dels quals repeteix encara amb intensitat emotiva, recordant la figura de la gran artista, de la que en fou un 

eterns enamorat platònic[...]".    

  

La música , el cant coral i el teatre 

 

Els antecedents musicals i corals locals expliquen l'auge que ambdues manifestacions artístiques van 

experimentar durant la Segona República. Al llarg del segle XIX hi hagué a la vila tres grups musicals de 

reconeguda entitat: El Llamp, La Renaixença i Els Escolans ( orquestra fundada el 1812 per Antoni Torelló i Sàbat) ; i 

en iniciar-se el XX, a més de La Renaixença i 'Els Escolans que van sobreviure, existien dues agrupacions corals 

inspirades en els cors de Clavé: la Unió Sadurninense i La Pàtria. Més endavant s'hi va afegir l'orquestra La Principal. 

Aquesta llarga tradició havia prestigiat Sant Sadurní portes enfora en la mesura que aquests cors i orquestres 
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actuaven en poblacions i ciutats catalanes i espanyoles i excepcionalment a Perpinyà. Quan el 1924 es va 

estrenar Radio Barcelona , Els Escolans van intervenir en els concerts inaugurals i el 1933 , quan aquesta orquestra 

es trobava en el seu millor moment artístic, va gravar a Barcelona sis discs amb la marca Parlophon, amb el 

següent contingut: 1) a l’anvers el xotis del compositor Josep Vila i Clariana, El filósofo i al revers la polca La 

Emperatriz de Joan Escalas i Feliu (Vilanova i la Geltrú, 1836 – Barcelona, 1896) ; 2) els vals-jota Espartero d’Albert 

Cotó i Fita (Figueres, 1852 - Barcelona, 1906) i un altre vals-jota del mateix autor, Guerrita; 3) les polques La 

serenata i El salvaje ambdues també d’Albert Cotó, 4) els vals-jota El trasnochador i El turista, d’Albert Cotó; 5) el 

xotis Escolar d’Albert Cotó i la masurca Codorniz de Josep Vila i Clariana, i 6) les danses Las Tres Gracias de Josep 

Maria Solé i Piña de Joan Escalas. 

 També en el primer terç del segle XX un grup de músics i intèrprets locals molt destacats van donar renom a 

Sant Sadurní : la nissaga dels mestres Antoni Torelló i Raventós (1838 - 1936) i Antoni Torelló i Ros, nascut el 1884, de 

ca l'Escolà, el qual va emigrar als Estats Units i va formar part de la Companyia d'Òpera de Boston i de l'Orquestra 

de Philadelphia; el mestre Francesc Peracaula i Massaguer que el 1930 s'acomiadaria de la Vila per traslladar-ze a 

Gelida; el clarinetista Conrad Cardús i Canals ( 1889 - 1926) que ja el 1914 havia fet una gira per terres americanes 

formant part de l'Orquestra d'Òpera Italiana integrant-se després a l'Orquestra Pau Casals i a la Banda Municipal 

de Barcelona; el baríton Maties Ferret i Parera (1888 - 1975), que al llarg de la seva vida va fer diverses gires per 

Espanya, Portugal i Sud-america; i el tenor Agustí Miquel i Margarit, nascut el 1899, al qual a la dècada dels trenta 

del segle XX se'l podia escoltar a les emissores de ràdio novaiorqueses WEAF, WHOM, WHN i en escenaris d' Estats 

Units, Cuba , Mèxic, Itàlia, França i Espanya interpretant fragments d'òperes i sarsueles destinats principalment a 

públic de parla castellana.  
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 Les corals per la seva banda tenien la seva màxima expressió en ocasió de les Caramelles166 de caràcter 

domèstic. Segons les memòries inèdites 167 de Jaume Baqués i Font (1904 - 1987), un treballador de can Codorníu i 

dirigent de la CNT local : "[...] aquelles superbes caramelles que amb l'acompanyament de les millors orquestres, 

cel.lebraven tots els anys el dia de Pasqua Florida. I de quina festa tot el poble n'era protagonista. Però sobretot el 

jovent, cofat amb barretines vermelles i lluint un clavell al trau del mateix color. I aquell brunzir de ballestes168que 

fendien l'espai repartint ramellets de flors per balcons i finestres... I el pujar i baixa incessant de les cistelles 

guarnides recollint el recapte dels ous de Pasqua... I aquells vistosos genets que feien escolta al landó169 ple de 

flors i de donzelles juganeres i enciseres que recollien i tenien cura del dit recapte...I aquella gentada que seguia a 

les colles de caramelles aplaudint i fent gatzara pels carrers i les places de la vila [...] El cert és que aleshores tant 

els del cor La Pàtria com els de l'Unió comptaven amb vells i bons cantaires i excel·lents solistes, com el Turó 

paleta, el Cisco de cal Serradó, els Miquel de cal Peret Bord del carrer Nou i de can Catassús, el Cinto Boquera, els 

germans Mir del capdavall de la Vila, el Camil Amat de cal Cisteller, l'Ernest Roca de cal Vidrier, l'Agustí Cardús, 

l'Agustí Rosell de ca la Consuelo del carrer Sant Antoni [...]". 

 La pertinença a una d'aquestes agrupacions corals tenia efectes molt positius per els cantaires, com la superació i 

el prestigi personal, en tant que aprenien unes cançons i eren capaços d'esforçar-se per mantenir una disciplina i 

una rutina en els assajos i en les cantades; els permetia sortir de l'àmbit estrictament local i rural, molt lligat al món 

agrari; gaudien de la companyia d'un grup i compartien idees i projectes; es familiaritzaven amb un repertori 

                                                 
166 Cantades corals amb motiu de la Pasqua Florida.  
167 Fons Carles Querol Rovira. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. 
168

 Era un artil.lugi de fusta que es desplegava des del carrer i que permetia fer arribar petits rams de flors als balcons i finestres dels pisos 

superiors i, a la vegada, recollir els donatius o els obsequis per als caramellaires.  
169 Un carret o una tartrana.  
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musical ric i representatiu de la llengua i la cultura catalana de l'època, i es sentien més patriotes en la mesura 

que s'enaltien els valors catalanistes i nacionalistes. Aquestes dues corals per separat, i juntes després quan es van 

fusionar el 1934, van ser el germen d'un sentiment patriòtic que va esclatar durant el període republicà.  

 El mateix Jaume Baqués i Font afirmava de forma idíl·lica a Lluitem!... el mes de setembre de 1931: "L'obrer 

sadurninec, encara que sorrut de vegades, com els embats de la ma i impetuós, si se sent oprimit, com el mateix 

xampany que elabora, és treballador per antonomàsia i quan no treballa, llegeix o canta […..] "170. A remolc dels 

dos cors d'homes, també les caramelles infantils van contribuir a l'enaltiment del cant coral.  

 La música formava part de la vida dels sadurninencs fins el punt que en el lleure hi tenia un paper destacadíssim. 

Per les Fires, a l'Ateneu i al Centre s'hi programaven balls, obres de teatre musicals, audicions de sardanes, 

concerts i sarsueles que emplenaven els dos locals. Les dues orquestres autòctones Els Escolans i La Principal ( 

també coneguda com Els Petits) acostumaven a intervenir en els espectacles més selectes. L'any 1933 a l'Ateneu 

es va representar l'opereta Don Gil de Alcalá i l'endemà al Centre l'òpera Lucia de Lamermour. Jaume Baqués 

recordava a les seves memòries que " [...] els del Centre i l'Ateneu competien aferrissadament per veure qui duia 

als respectius locals les millors companyies líriques per a representar el bo i millor del seu repertori: Rigoletto, 

Marina, Bohemios, Tosca, La Generala, l'Arlesiana, Cavalleria rusticana, Las Golondrinas, La Baldirona, La Legió 

d'Honor... junt amb els més anomenats tenors i barítons de l'època: Vinyes171, Palet172, Lázaro, 173, Parera, Ferret174, 

                                                 
170 Lluitem! , núm 2, 3 de setembre de 1931 
171 Francesc Viñas i Dordal ( Moià, 1863 - Barcelona, 1933) va ser un tenor wagneríà per excel.lència.  
172 El tenor Josep Palet i Bartomeu ( Martorfell, 1877 - Milà, Itàlia, 1946) , amb 23 anus havia debutat al Liceu de Barcelona.  
173 Hipòl.lit Lázaro i Higueras ( Barcelona, 1887 - 1974) , esplèndit tenor líric. 
174 El baríton sadurninenc Matíes Ferret i Parera. 
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Redondo175, Vendrell176 i Sagi - Barba177. I no ens oblidem de les grans dives del bel canto que eren la Conxita 

Supèrbia178, la Mercé Capcir179, la Casals, la Montoro, la Xatart180 i la Guitart. 

 Els seus noms sortien estampats en lletres de pam i precedits per un reguitzell de superlatius : col.losal, 

sensacional, insuperable, imponent, fenomenal ... en cartells de dos metres de llarg que vuit dies abans de la 

funció ja apareixien clavats en totes les cantonades de la vila, en les estacions de ferrocarril més pròximes i en els 

llocs més visibles dels pobles del voltant: de Terrassola i Lavit, Sant Quintí, Sant Pere, Sant Pau, can Rossell, ca l'Avi, 

el Pla i els Casots [...] 

  I no cregueu que la competència i rivalitat que hi havia en el meu poble entre els de dalt181 i els de baix182 

fos flor d'un dia, o el somni d'una nit d'estiu, sinó que passaven les Fires i Festes de setembre i aquella rivalitat 

seguia en peu manifestant-se en totes les festes de l'any [...] Així, a les mitges parts de les sessions de cinema 

s'obrien totes les llums i s'aixecava el teló i en els escenaris hi actuaven en carn i ossos tot el bo i millor dels artistes 

que triomfaven en el gènere de les varietés183 en els teatres de Barcelona i que feien les delícies dels 

sadurninencs. Qui no recorda aquells duetos184 anomenats Els Santo Ferry i els Very - Frey? Qui no recorda les 

                                                 
175 Marcos Redondo Valencia (Pozoblanco, Córdoba, 1893 - Barcelona, 1976), baríton especialitzat en el gènere líric de la sarsuela.  
176 Emili Vendrell i Ibars ( Barcelona, 1893 - 1962), un tenor que va destacar en la interpretació de cançons tradicionals catalanes.  
177 Emili Sagi-Barba ( Barcelona, 1876 - Palop de la Maria, Alacant, 1949). va assolir molta popularitat com cantant de sarsueles.  
178 Conxita Supervía i Pascual ( Barcelona, 1895 - Londres, 1936) era mezzosoprano lírica. 
179 Mercé Capsir ( Barcelona, 1895 - 1969)  
180 Matilde Xatart i Solà.  
181 Els socis de l'Ateneu Agrícola, construït en una zona més elevada del casc urbà.  
182 Es referia al Centre Agrícola situat en una cota més baixa. 
183 Terme que englobava els espectacles musicals i teatrals de caràcter informal.  
184 Duets en català, unes interpretacions a base de dues veus o dos instruments musicals.  
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famoses vedettes185 Adria Rodi, Elena Jordi186, Raquel Meller187 i Pilar Alonso188, que interpretaven aquells deliciosos 

cuplés189 que rememoraven vivències i costums populars com les Caramelles, els Tres Tombs, l'Orfeonista, els Focs 

artificials, La Marieta de l'ull viu, la balladora encisera..? ."  

 Quan el 28 de febrer de 1937 es va organitzar un concert per recaptar diners per a la Creu Roja i per als Hospitals 

de Sang, la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció per Joan Lamnotte de Grignon va interpretar 

composicions de Beethoven, Borodine, Wagner, Albéniz i Ponchielli, dues sardanes (de Narcís Carbonell i d'Enric 

Morera), i una jota de Luis Rovira. L'èxit de públic va ser l'evidència d'una gran sensibilitat musical de la població.  

 Els elencs teatrals del Centre, l'Ateneu i La Cambra van funcionar de forma intermitent durant la Dictadura de 

Primo de Rivera i la República. Com explica Baqués a les seves memòries inèdites :" [...] en el nostre poble mai hi 

van faltar grups d'elencs teatrals d'afeccionats, on hi van florir i s'hi van forjar excel·lents artistes de l'escena com el 

vell Peret fuster, el Lluís Rovira, el Rafael paleta190, el Minguet, el Taiona del Raval191, el Tonet barber (pare i fill) , 

l'Arseni Rosell, el Pep Borrell, el Joan Solà de cal Plats i olles i el Joan Cuñat del carrer de l'església [...] En el nostre 

poble també es va viure l'esclat d'escriptors, de poetes i de dramaturgs de talla i renom universal com Frederic 

Soler192 en obres com La vida, El Ferrer de tall i La mare; i les d'Àngel Guimerà193 com Terra baixa, Maria Rosa, 

                                                 
185 Actrius del gènere de revista musical.  
186 Montserrat Casals i Baqués ( 1882 - 1945), actriu de vodevil, va ser la primera directora del cinema espanyol, 
187

 Nom artístic de Francisca (Paca) Márquez López ( Tarrassona, Aragó, 1888 - Barcelona, 1962), cantant, cupletista i actriu, de gran 

projecció internacional del primer terç del segle XX.  
188 Pilar Alonso i Moll ( Maó, Menorca, 1897 - Madrid, 1980), va ser la cantant més emblemàtica de cuplets.  
189 Cançons picants que van nèixer juntament amb el segle XX.  
190 Rafael Isart  
191 De cognom Font. 
192 Frederic Soler i Hubert ( Barcelona, 1839 - 1895), poeta, dramaturg i empresari teatral, més conegut amb el pseudònim de Pitarra.  
193 Àngel Guimerà i Jorge ( Santa criz de Tenrife, 1845 - Barcelona, 1924)., dramaturg, polític i poeta.  
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Jesús que torna i Joan Dalla; i amb les d'Ignasi Iglésias194 amb el seu teatre de gran contingut humà i social en les 

seves obres Els vells, El cor del poble, Foc nou i Aigua que corre. 

 [...] el grup escènic de l'Ateneu del qual formaven part el meu germà Saní195, el Daniel Forns, el Girona196, el 

Dols197, el Lloret198 i el Raurich199 va tenir la gran pensada de posar en escena El Tenorio en broma. Recordo que en 

l'escena del tercer acte hi havia un mausoleu amb un epitafi que deia: Aquí hi jau la pesseta que ens està fent la 

punyeta. Era l'1 de novembre de 1929200. El dia de Pasqua de l'any següent els del cor La Pàtria del mateix Ateneu , 

per les caramelles, en lloc dels goigs tradicionals, cantaven entre d'altres els següents rodolins sortits es deia del 

caparró del Ticus del Raval201, satiritzant els factòtums d'aquella crisi: La culpa segons diuen la té un senyor calvo/ 

però el paio202 ja ha posat les espatlles a salvo/ ja que mentrestant a París ell va fent203/ gaudint a l'esquena del 

contribuent." Una de les representacions més sonades de l'elenc del Centre va ser l'obra Terra baixa d'Àngel 

Guimerà, el 1935.  

 La culminació d'aquesta afecció teatral va comportar que dos autors locals es veiessin en cor d'escriure sengles 

peces teatrals. El divertit sainet d'un sol acte El Procés d'en Patarreta , de Jaume Rosell i Roig de cal Ticus, es va 

estrenar al local de la Cambra Agrícola el 15 de desembre de 1935 i va ser interpretat pel Grup de Teatre Vilarnau, 

                                                 
194 Ignasi Iglésias i Pujadas (Sant Andrel del Palomar, 1871 - Barcelona, 1928), poeta i dramaturg vincular al moviment nmodernista.  
195 Sadurní Baqués i Font.  
196 Joan Girona i Balaguer.  
197 Josep Dols i Gibert.  
198 Antoni Lloret i Miquel.  
199 Leandre Raurich i Gelabertó, que aleshores estava afiliat al Partit Federal Ibèric. 
200 Tres mesos després va caure la Dictadura de Primo de Rivera. 
201 Jaume Rosell i Roig  
202 Expressió que fan servir els gitanos per referir-se a qui no ho és, tot i que en el context de la frase seria un sinònim de personatge. 
203 Miguel Primo de Rivera es va exiliar a París on va morir el 1930.  
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integrat per r J. Uyà, J. Marcé, Lluís Forns i Ventura, R.Cima, Victor Esteva, Bonaventura Canals, Agustí Botet, J. Rosell 

i Josep Maria Raventós i Altés. L'argument és divertit i segueix el fil d'un presumpte homicidi. Les converses entre 

alguns protagonistes que parlaven en castellà i l'acusat i els testimonis catalans devia provocar la hilaritat dels 

espectadors. Per la seva banda el mateix Josep Maria Raventós i Altés va escriure l'obra L'hostaler de la parada, 

de la qual no ha estat possible recuperar-ne una còpia ni saber-ne l'argument. 

   

La cultura i l'art  

 

En el moment més àlgid de la Segona República a la vila existien set biblioteques de caràcter públic i tres privades 

d'una certa entitat. Per un municipi de 4200 habitants era realment excepcional. La Biblioteca del Sindicat Únic 

d'Oficis Varis (CNT) es va estrenar l'1 de Maig de 1932. La crònica de la inauguració publicada a Lluitem!... 

informava així204: “ Atentament invitats per Ia Comissió de Cultura i Biblioteca de l’organització obrera local205, 

assistirem al mati del dia primer del corrent mes, diada del Treball, a I' acte de la inauguració de la Biblioteca 

Obrera de dita organització206. Restàrem admirats del considerable esforç que significa per uns obrers, l’obra 

realitzada per a pujar aquesta Biblioteca. Consta la mateixa de prop de 400 volums, admirablement ordenats i 

                                                 

204 Lluitem!...núm 14, 15 de maig de 1932, p 2 

205 Amb aquest eufemisme (organització obrera local) els redactors de Lluitem!... superaven les reticències de citar expressament el 

sindicat de la Confederació Nacional del Treball (CNT) establert a la Vila.  
206 Ubicada en els baixos d’un immoble de l’actual carrer Jacint Verdaguer, davant mateix de la Font del Mingo.  
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seleccionats [...] Es pronunciaren en dit acte d diversos parlaments, que el poc espai de què disposem ens priva 

del plaer que tindrem de ressenyar-los íntegrament. Ens plau, però , transcriure aquest bell fragment del parlament 

pronunciat per En Ramon Roca, membre de la dita Comissió de Cultura : Una Biblioteca —digué— és el gresol d’on 

en tenen de sortir intel·ligències sanes; fortes i lliures, perquè no sigui mai possible te una claudicació; i sanes, 

perquè en elles no s' hi inculqui cap germen de corrupció. Simbolitza també, la Cultura, la grandesa de l’home i 

dels pobles. Per això, nosaltres, a inaugurar aquesta Biblioteca, posem la primera pedra d' aquesta obra cultural 

juntament amb aquesta grandesa, ens ha d' aconseguir totes aquelles llibertats individuals i col·lectives que ara no 

tenim. Des de aquestes planes fem constar la nostra cordial felicitació i admiració fervent pel valor importància 

que en si té aquesta obra; i fem vots perquè la fecunda llavor sembrada doni aviat els seus fruits, que forçosament 

han de contribuir a elevar el nivell moral i intel·lectual del nostre poble i particularment de la classe treballadora, d' 

aquesta classe tan oblidada fins ara i que no se li han fet mai assequibles ni llibres ni instrucció adequada, com si 

es tingués interès a condemnar-la a una eterna inferioritat".  

 Aquesta biblioteca comptava amb obres de Cervantes, Marden, Rousseau, Ciceró, Kant, Goethe, Voltaire, 

Schiller, Dant, Leibnitz, Darwin, Montesquieu, Kropotkine, Dovtoiewsky, i col.leccions senceres del Diccionario de la 

Academia Española, El hombre y la tierra de Reclús, els 126 volums d'Arts i Ciències, a més de la Doctrina Social 

de Cañadas, el Desnudismo integral de Manuel Gallach i el Diccionari ortogràfic de Pompeu Fabra, entre moltes 

d'altres. Les quotes dels socis permetien adquirir exemplars de llibres i revistes de l'època. 

 La biblioteca de l'Ateneu era menys important i gaudia de la Col.lecció Bernat Metge, la Història de l'Art de 

Pijoan, la Geografia General de Catalunya de Carreras Candi, les Obres Completes de Jacint Verdaguer i la 

col·lecció Els Nostres Clàssics. A més hi havia exemplars de la premsa barcelonina i local de l'època. La tercera 
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biblioteca pública era la dels Amics del llibre del Cor la Unió Sadurninense i es va inaugurar el 23 d'abril de 1931 

amb 300 volums. A més de les obres clàssiques (la Bíblia , la Ilíada i l'Odissea d'Homer, l'Eneida i Les Geòrgiques de 

Virgili, el Quixot de Cervantes, La Divina Comèdia de Dante i algunes altres de Shakespeare...) s'hi podien llegir 

llibres de Tolstoi, Voltaire, Rousseau, Dostoievsky, Zola, Marx, Victor Hugo i Lamartine. D'autors catalans hi havia 

obres de Soldevila207, Sagarra208, Esclassans209, Llor210, Guansé211, Bertrana212 i Carner213, entre d'altres.  

 A la parròquia també existia una petita biblioteca amb obres d'escriptors, poetes, sociòlegs i filòsofs de 

renom universal i del país. Volums editats per la Fundació Bernat Metge, les Novel.les de la Col.lecció Pàtria , la 

Geografia de Catalunya, obres de Shakespeare, la Física Recreativa del doctor Estalella, la Cançó Nadalenca de 

Dickens, la Sinopsi Angèlica de la Fundació Bíblica Catalana... sense oblidar tampoc l'Odissea, l'Eneida i l'Ilíada.  

 El 7 d'agost de 1933 es va inaugurar la Biblioteca Popular de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, 

annexa a la sucursal de l'entitat i accessible des de l'Era d'en Guineu. L'inventari de les seves obres era el més 

complert: autors nacionals, espanyols i internacionals; obres de prosa, poesia i teatre; en català i castellà i diaris 

barcelonins i revistes catalanes en gran quantitat. El local era de molta qualitat i gaudia de calefacció a l'hivern.

  

 La sisena biblioteca de caràcter públic d'ús exclusiu però per a les alumnes era la de l'Escola Professional i 

Domèstica, inaugurada el 18 d'octubre de 1914 en un edifici municipal situat al costat de l'hospital vell, que va ser 

                                                 
207 Carles Soldevila i Zubiburu (Barcelona, 1892 . 1967) dramaturg, poeta, periodista i novel.lista.  
208 Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau (Barcelona, 1894 - 1961) , també poeta, periodista, dramaturg i novel.lista.  
209 Agustí Esclassans i Folch ( Barcelona, 1895 - 1967) escriptor i poeta molt influït per Eugeni d'Ors.  
210 Miquel Llor i Forcada ( Barcelona, 1894 - Tossa de Mar, 1966) , narrador i novel.lista. 
211 Domènech Guansé i Salesas ( Tarragona, 1894 - Barcelona, 1978), periodista i novel.lista. 
212 Prudenci Bertrana i Comte ( Tordera, el Maresme, 1867 - Barcelona, 1941), escriptor modernista.  
213 Josep Carner i Puig-Oriol ( Barcelona, 1884 - Regió de Brusel.les, Bèlgica, 1970) , poeta, periodista i autor de teatre.  
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enderrocat quan el 1982 es van començar les obres de construcció de l'actual Casa dels Avis. L'escola va ser una 

iniciativa de Manuel Raventós Domènech i de les seves tres filles Montserrat, Teresa i Maria, seguint la idea de 

Jaume Raventós Domènech. La biblioteca tenia 1034 llibres, valorats a preu de cost en 3.722'60 pessetes, i 

catalogats entre els quals molts de caràcter religiós, d'ortografia i de literatura catalana, d'història i legislació de 

Catalunya, de medicina, d'idiomes, de tenidoria , de física, filosofia, agricultura, dret...Tot un ventall de 

publicacions que s'addeien amb l'objectiu fundacional de l'escola214. Finalment, al Col·legi Sant Josep ( anomenat 

durant la Segona República Milà i Fontanals) existia una petita biblioteca per als alumnes del centre que es va 

incendiar de manera fortuïta o intencionada el 15 de juliol de 1936, pocs dies abans del saqueig d'aquest col·legi. 

 Les tres biblioteques privades més rellevants eren les de Manuel Raventós i Domènech i del seu fill Manuel 

Raventós i Fatjó de can Codorníu, la de Pere Mir i Ràfols de can Guineu i la de Rafael Mir i Deàs i Raül Maria Mir i 

Comas de cal Magí Guineu del Raval. Tot i que predominaven les obres de caràcter vitivinícola en diferents 

idiomes, també hi havia obres clàssiques i un ampli repertori de llibres d'història i literatura catalanes; les 

col·leccions complertes de Resumen de Agricultura, Bon seny, L'Àpat , Agricultura i Ramaderia i El Cultivador 

Moderno, així com textos de caràcter tècnic, religiós i espiritual. Tot aquest ventall de biblioteques d'escoles, de 

l'Ateneu, de la CNT, de la parròquia, d'una coral i de la Caixa de Pensions ens porta a pensar que el bagatge 

cultural de la població i en particular de les classes populars, devia tenir un cert nivell. 

 No hi va haver en aquest període republicà cap mostra autòctona de pintura o escultura digne de destacar. 

Jaume Guix Ballbé (1880 - 1942) —que s'havia guanyat la vida treballant de dipositari a l'Ajuntament i que es va 

jubilar precisament en els anys de la República—, feia molt temps que ja havia enllestit la seva obra pictòrica 

                                                 
214 Alguns exemplars encara es conservaven el 1988 a l'Arxiu Municipal.  
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integrada principalment per paisatges de les rodalies de Sant Sadurní, amb un estil pròxim a l'Impressionisme. El 

relleu encara trigaria vint anys a arribar ja que Maria Assumpció Raventós i Torras havia nascut el 1930 i fins el 

1950215 no va començar la seva carrera professional com pintora que després evolucionaria dedicant-se al gravat 

i al tapís i que la va convertir en la millor artista local del segle XX. 

 Els dos projectes arquitectònics immediatament anteriors a l'etapa republicana van ser el de les caves de 

xampany Freixenet promogut per Joan Sala i Tubella i Pere Ferrer i Bosch davant per davant de l'estació del 

ferrocarril, i el de les caves de la marca Noya, a la plaça Manuel Raventós i Domènech, de l'empresari Joan Miró i 

Bages. El primer, imaginat per l'arquitecte Josep Ros i Ros (Martorell, 1885 - 1951) havia constat de 5 naus d'una 

barreja d'estils (1927) amb una ampliació posterior d'un nou edifici de caire noucentista amb tocs modernistes 

(1929). El segon, projectat el 1929 per Cèsar Martinell i Brunet ( Valls, 1888 - Barcelona, 1973) —del corrent 

noucentista, molt influït per Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner— i construït posteriorment, constava d'un 

edifici de caràcter industrial annex a un immoble residencial. L'obra destinada a l'elaboració de xampany 

utilitzava elements clàssics, maó vist, sòcol de maçoneria i finestres amb arcades de totxo i a la part superior de la 

façana del xamfrà s'hi van col·locar uns murals de ceràmica que feien referència a la marca comercial, al nom 

del propietari , als raïms i a les ampolles de xampany, obra del ceramista Salvador Sunet i Urgellès (Barcelona, 

1891 - 1949). Aquesta obra va ser la causant del contenciós que enfrontà judicialment el propietari amb 

l'Ajuntament republicà a causa d'unes alineacions indegudes.  

  

El museo local de cal Boet 

                                                 
215 El mes de setembre, per les Fires, va presentar la seva obra en una primera exposició.  
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El Museu Boet va ser una obra personal d'Antoni Mir i Capella (1860 - 1936), el Tio Tonet, de can Guineu que va 

iniciar a finals del segle XIX. Com va explicar molt bé Raül Maria Mir i Comas a la publicació El Noya216: " [...] En 

aquell temps corria per les terres nostrades del Penedès un eminent home de ciència que estava aixecant el 

mapa geològic de Catalunya, el doctor Almera217, i es repetien les seves estades entre nosaltres; l'estudi de les 

capes de terra dels nostres encontorns, el dels fòssils que anava recollint, dispersats per nostres torrenteres i terres 

de distinta constitució, entusiasmaren el Tio Tonet, que es convertí en company i deixeble predilecte del savi autor 

del millor tractat de Geologia i Mineralogia escrit en llengua espanyola en aquells temps. Recollí, doncs, una 

curiosa col·lecció de petrificacions sapientíssimament classificades que serviren per a fer un estudi força complet 

de la constitució física de les terres d'aquestes encontrades. 

 Simultaniejant amb aquestes recerques, que proclamaven el Tio Tonet com antiquari, la gent li portava objectes 

antics, plats, taules, vidres, arques i multitud de coses de la vellúria que anava col·leccionant paciençudament fins 

a emplenar el seu cuartet de Cal Guineu. Entre els objectes que cercava i els que li oferien n'hi havia de curiosos 

en tots sentits. 

 El renom del Tio Tonet s'estenia per totes nostres terres; els aficionats a l'excursionisme científic venien a 

cercar-lo perquè els fes de director tècnic. El Centre Excursionista de Catalunya, del que n'és delegat i soci de 

mèrit, li reclamava constantment la seva aportació personal. Fou en aquell temps que el malaguanyat Mossèn 

Norbert Font i Sagué218 feia les seves atrevides excursions per els avencs de Catalunya, també de caràcter 

                                                 
216 El Noya, número 29. 6 de setembre de 1931 
217 Jaume Almera i Comas (1845 - 1919) geòleg i paleontòleg català. 
218 Norbert Font i Sagué ( 1874 - 1910) geòleg, espeleòleg, naturalista i escriptor. 
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científic. En aquells articles publicats i recopilats en un volum amb el nom de Sota terra hi havia ressenyada molta 

labor intel·lectual del Tio Tonet. 

 Més tard el doctor Faura i Sans219, continuadors d'aquesta creuada, també passà dies i més dies entre 

nosaltres, i al museu del nostre convilatà hi pogué trobar documents científics de gran mèrit. Cresqué tan la 

col·lecció de pedres i antigalles, que calgué muntar un local amb pretensions de museu. I el Tio Tonet aprofità una 

vella casa enclavada prop de l'Església per convertir-la en lloc de reunió d'aquell arsenal d'alta estima. 

 A cal Boet220, quantes hores agradables hi hem passat. Sentats en els sillons, prop de l'ampla taula central, 

de motllures precioses, hem anat contemplant les adquisicions fetes i com s'engruixia el museu de cal Boet. Des 

de la col·lecció petrogràfica, els fòssils, les pedres de llamp ( sílex) , armes i municions celtes; relles, arades i 

destrals; campanes de bestiar. Ossaments de peix, dents d'animals antidiluvians per un costat. Pots d'apotecari, 

claus, caixes, llits, creus retaules, rajoles i maiòliques...Preciosos incunables , pergamins. Reproduccions artístiques. 

Armes i municions de diferents edats, des de la pedra fins a nostres dies; fletxes, ferros, olles, llànties, llumeneres; 

numismàtica, un curiós rellotge d'aigua, monedes romanes i celtes. Rajoles amb relleu que havien pertenescut a 

l'antic Palau Reial de Sant Sadurní, avui a cal Mestres...i fins una col·lecció de cranis, alguns d'ells pertaneixents als 

segles VI i VII... i un preciós corn de caça de marfil amb incrustacions i dibuixos al·legòrics, digne de figurar en lloc 

preferent dels millors museus del món, i potser el més rar exemplar que es coneix, entre multitud d'objectes, 

alternant amb els dibuixos i pintures del propi Tio Tonet [...]. 

 Nosaltres sols desitjaríem que fos immediat el moment en que pogués arribar a ésser del domini públic, que 

estigués enclavant en un lloc on s'hi permetés lliurement l'estància i que tots plegats poguéssim aportar-hi nostre 

                                                 
219 Marià Faura i Sans (1883 - 1941) paleontòleg i geòleg. 
220 Motiu de l'immoble del carrer de l'Esgléssia, propietat de can Guineu, on s'instal.là el museu.  
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ajut i convertir-lo en el Museu de Sant Sadurní, que sempre seria el Museu de n'Antoni Mir. Recordant quant dèiem 

al començament [ d'aquest article], de que els museus locals o comarcals van a prendre gran increment a 

Catalunya i aixecant-se com s'està l'edifici de la Sucursal de la Caixa de Pensions i Estalvis, amb Biblioteca Pública 

i Museu ¿ no valdria la pena de que sense perdre la seva propietat, fos possible que els coneguessin propis i 

estranys? L'obra del Tio Tonet lograria la màxima difusió i el poble sabria correspondre, procurant continuar-la i 

amplificar-la [...]". Aquesta proposta de Raül Maria Mir no va reeixir i a l'immoble de la Caixa de Pensions que es 

va inaugurar el 1932 no s'hi va instal·lar inicialment cap museu221.  

 

 

Poesia i poetes 

 

En l'àmbit de la poesia l'etapa republicana va ser molt fructífera. Un grup de poetes entre els quals destacaven 

Varias Gabarró (1911 - 1938) i Jaume Rosell i Roig (1891 - 1964) com els més importants, acompanyats de Pere Uyà 

i Morera (1908 - 1938), Gabriel Raspall i ( 1906 - 1963), Lluís Forns i Ventura ( nascut el 1914), Antoni Pardas i Amat 

                                                 
221

 En aquest immoble projectat per l'arquitecte Agustí Domingo i inaugurat el 7 d'agost de 1933 s'hi va ubicar la sucursal de l'entitat i 

l'habitacle del director. El Museu d'Homenatge a la Vellesa es va inaugurar el 1953 a la planta noble en record de la celebració del 

primer acte d'homenatge a l'ancianitat celebrat a Sant Sadurní el 1915. Aquest museu no va tenir cap rellevància més enllà de l'àmbit 

local i de l'entitat que el va promoure i va ser un projecte no reeixit. S'hi exhibien quadres, objectes i mobiliari al·lusius als avis, algunes 

fotografies històriques dels successius actes d'homenatge a la vellesa i algunes vitrines amb documents i records dels primers anys de 

l'entitat.  
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(1907 - 1977) , Josep Maria Raventós i Altés (1918 - 1939) i Jaume Marigó i Vendrel ( 1905 - 1998), de menor entitat, 

van expressar poèticament tot un món de vivències i sentiments. 

 Adjutori Varias i Gabarró tenia vint anys quan es va proclamar la Segona República i ja era un militant convençut 

de la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC). Treballava de secretari de Manuel Raventós Fatjó de can 

Codorníu, vivia a l'actual número 84 del carrer Sant Antoni i va ser el poeta més prolífic d'aquest període. El 

setembre de 1931 va publicar un poema a la revista local El Noya, coincidint amb les Fires222. El seu títol era La 

perla del Noia:  

" El pit em batega de ritmes 

serens; ja, no em calen els ecos que dicta 

la rima. Que vingui tan sols la paraula més justa, 

l'imatge més clara. 

Filtrada pels ulls i pels llavis, 

ens plou la més alta cançó de ma vida 

dels núvols abstractes 

que em crea l’amor que jo sento a la perla 

del Noia; la vila de Sant Sadurní. (Quina pluja 

més dolça si sento breçada 

pel cant maternal la pretèrita joia innocent del meu viure 

d'infant, i els records puerils em desvetllen 

                                                 
222

 El Noya núm. 29. 6 de setembre de 1931.  
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els cops als cantells les portes, 

les piles de terra, les meves joguines 

i el llit de baranes!). 

El temps, i la vila i ei cor ens han fet el caràcter. 

Nosaltres, engrunes de pàtria, 

camins de nosaltres mateixos, 

obrim més camins a la vila nostrada. 

L'amor ens hi porta. 

Petites enveges i vells comaratges declinen 

la llum melindrosa en sospirs de crepuscle 

i aparten les punxes més aspres; 

l’amor ens ajunta, 

i el cor té una veu que agermana, 

i el front una llum constructiva, 

i eis braços treballen: 

les vinyes segueixen amb ritme vital les anyades 

(l’aixada i la i la rella n’esqueixen la crosta 

i arrenquen les herbes); 

les caves degoten damunt les ampolles 

(si algunes exploten en randes d’escumes, 
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les altres s’adormen amb ànsia i vigilen 

amb una pupil·la allargada 

i son de vellut i de verd, d’humitat i de cendra. El celatge 

que vol entelar sa puresa 

se’ls posa a la gola i el líquid 

daurat el rebutja amb enuig i recull una nova 

dolcesa); 

les màquines roden amb ritmes mecànics, monòtons 

impuls de motors i corretges, 

cançó d'engranatges i rodes dentades, 

i drings de martells al damunt les encluses, 

zum-zum de fornals i de serres, 

polsina de llimes 

i cintes de fusta brollant de ribots i garlopes; 

les plomes escriuen; 

les rutes es gasten al pes del neumàtics massissos, 

i el tren, trepidant, se’ns enduu, triomfal, els productes 

del nostre treball , del comerç, de la indústria! 

La Perla del Noia, camina i avença! 

La Perla del Noia : 



146 

 

les boires que passen li fan un somriure 

de llum blavissenca, 

i a voltes, un tàlem de porpra 

que esquincen 

la rosa dels vents i el platí de les puntes 

de dalt les torratges 

lluents, com un llom de cantàrida policromada, 

que assoten els vents que renten les pluges. 

Ei solc de les teules 

té espurnes de flors camperoles 

i taques de liquen 

grogós. Els terrats s'embanderen 

amb ales humides que escampen 

sentors de bugada i de mans femenines. 

Damunt les teulades 

aranyes absents han filat les antenes 

(paranys a les ales lleugeres de l’onda). 

Si el cel de la tarda té blau de turquesa, 

fantasmes fumoses (alè de les cuines) 

el tornen de plom i tenebres. 
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Hi ha golfes que tenen pupiles de fosca. 

Les llengües dels monstres de pedra 

de dalt el cloquer, insensibles 

rient del vertigen, 

escupen pedretes que el temps els arrenca. 

Les línies elèctriques tallen 

(gargots i capdells en desordre); 

l’atzur dels carrers i les places. 

Del fons d’una eixida 

s'aixequen tres arbres, 

columnes de verd i de mort i de malenconia223. 

I a sota del marge d’argila 

sagnant, l’Avernó224, la clivella resseca, sorrenca, 

( ni un pèlag humit per mullar la retina 

dels ulls sense parpres del pont que deliren 

en va per les gotes de pluja). 

Les hores barrinen en l’ull del rellotge 

i emprenen volada 

                                                 
223 Es referia als tres xipresos de la part posterior de la cal Mestres, la que dóna al carrer Sant Pere, i que van formar part del skyline 

sadurninenc durant tot el segle XX.  
224 La riera Lavernó que limita el casc urbà al sud. 
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fugint de la gàbia. 

La pols de Raval té una llum de jornades 

de feina. Els til·lers de la plaça el repòs de les festes. 

La soca retorta dels ceps la tortura 

de viure esperant la collita amb temença 

de perdre la lluita. 

Pro els càntics dels galls ens pregonen 

la joia 

sobrant de les cases, 

que hi ha en les eixides. 

Oh Perla del Noia, camina i avença! 

si ets bella en tes formes concretes 

i tu les guarneixes, 

no cal exhornar el teu viure amb garlandes abstractes. 

Que hi fa que el passat i el present i el futur t’entrellacin 

sanglots i rialles? 

Tu, Perla l Noia, camina i avença 

i ofrena la Pàtria 

ramells de treball i cultura !”. 
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 És certament original aquest elegia de Sant Sadurní amb motiu de les seves Fires. Varias no cau en els tòpics 

habituals i crea unes metàfores singulars i suggestives. 

 El 28 de desembre de 1934 va compondre Esperança225 : 

" Tremolor dels estels. Soledat 

en la nit reposada i obscura 

dins l'ànima purificat. 

Tinc l'abraç del neguit 

que aniquila l'oblit 

i em tortura. 

 

Se me'n va del pensament 

dins la mar de records que n'inunda, 

una barca de vela talment, 

que tingués sols per nord 

el camí que assenyala el meu cor 

imantat de nostàlgia profunda. 

 

Pensament, si no et puc retenir 

en el port d'unes aigües tranquil·les 

                                                 
225 Fons Adjutori Varias Gabarró. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès  
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vola enllà per sentir 

com esfumes en clau 

en sua plomissol una randa d'escumes 

de la meva tendresa en desfiles. 

 

Pensament, no te'n vagis tant lluny, 

que si al port ja ningú no t'espera 

mar endins la tempesta s'esmuny, 

ja ressona en el corn, 

gira prest el timó pel retorn, 

ai! la barca que va poc lleugera!. 

 

Pensament, saps on és el repòs? 

Jo no ho sé si al passat no li trobes... 

Si ens bastíssim un clos 

amb el nostre neguit 

i guarnís l'esperit 

d'esperances ben noves 

 

no seria més dolç el futur, 
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ara incert i amb ferides de dubtes? 

L'optimisme ben pur ! 

Pensament, vina amb mi, 

tu, com jo, peregrí 

sota el cel ple d'estels incorruptes ! 

 

Pel passat que se'n va, 

pel futur que s'atansa, estrenyem-nos la ma, 

ofeguen la foscor de l'oblit, 

mira quin esvoranc lluminós al neguit: 

l'esperança...." 

 Un altre poema d'Adjutori Varias escrit a Sarrià el 7 de novembre de 1935 no portava títol: 

" Íntima joia que degotes 

d'un pensament alat i pur; 

dins del meu cor titil·len totes 

les estrelletes de l'atzur. 

 

Pel que avui quan s'estenia 

dins la penombra nocturnal 

la soledat, guarda la via 
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el pecat i contra el mal 

 

el meu neguit : el telescopi 

que tinc de cara a l'infinit 

per que la gràcia se m'apropi 

i els estels caiguin al meu pit." 

   

 La Cançó marinera226 la va compondre Varias el 20 de maig de 1936 :  

" Jo sé d'una vela blanca 

inflada per tots els vents, 

el vent l'amor no li manca; 

és la dels meus pensaments. 

 

Quan l'amor infla la vela 

la barca fuig mar endins; 

un núvol la cobricel.la 

tots els esguards mesquins. 

 

La barca deixa una randa 

                                                 
226
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d'escumes que es va fonent; 

l'amor encara comanda 

i fa més suau el vent. 

 

El somni atura el navil.li 

que es gronxa, sol, a l'atzar, 

encén els bes d'un idil·li 

i calma els laments del mar..." 

  

 D'entre els seus poemes de data indeterminada i de caràcter místic, en el qual es mostra molt preocupat per 

la castedat, destaca el que porta per títol Instantànies de lluita i de victòria227:  

“Avui he jugat sol amb la pilota 

com aquell temps que era un petit infant 

que cada ruta impura m'era ignota... 

Jugo com aquell temps, estic plorant. 

 

Dins la penombra passa la pel·lícula 

de les caigudes i dels vells pecats. 

Records, sou dolorosos i pesats 

                                                 
227
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i el cap cerca puntal en la clavícula. 

 

Sabeu, Senyor, que el llavi no se'm cansa. 

Deu-me si a Vos us plau, la ruta estreta, 

pro feu l'ànima meva com l'estança: 

blanca i senzilla i endreçada i neta. 

 

No caiguis esperit, tot et vigila: 

si caus, no sols Déu és present: 

en cada objecte hi ha un cantó lluent 

un parpre obert i encesa una pupil·la. 

 

Si l'esperit els ametllers em vetlla, 

no terrós castedat: vindrà la blanca 

florida d'ales en la seca branca, 

vindran les fulles i vindrà l'ametlla. 

 

O serenor, corona amb el teu hàlit 

i amb la claror dels triomfals epílegs 

les lluites que sostinc ja feble i pàl·lid, 
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l'esperit m' esdevindrà de sílex. 

 

Ara els silencis m'han ungit amb l'oli 

de la serenitat en cada pols: 

martell de sang, si tens el dring més dolç 

res privarà que l'esperit em voli. 

 

El cor palpita reposadament. 

Desig, no desordenaràs l'eurítmia 

ja més: l'alta serenitat al pit m'hi ha 

posat l'alba puresa dolçament. 

 

Desig, ni em faràs pàl·lida la galta 

ni em privaràs de respirar l'oxigen, 

encara no tinc la força prou malalta 

per sucumbí a l’imant del teu vertigen. 

 

Jo sóc al centre de l'arcada volta. 

L'oració té radis, i l'aguanta: 

si el cor no exhala la fermesa santa 
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la voluntat és sols feblesa mòlta. 

 

En els moments que a dintre de cambra 

tinc la puresa en cercles al meu vol 

entra pel finestral un raig de sol, 

ratlla tangent de llum de color d'ambre. 

 

Si per l’esforç no em cal martell ni escarpra 

i l'esperit és de puresa gràvid 

la serenor ja pot obrir-me el parpre 

la humilitat vestir-me l'hàbit. 

 

Si l'ànima vols fer de pedra dura 

per fer la fortitud més gran encara, 

torna't de fang i en sang de Crist amara 

els porus les plagues de sutzura. 

 

Quan la feblesa a la victòria insulta 

i vol trencar-me el vidre del propòsit 

del pensament llanço el tartrà el pòsit 
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amb la fermesa d'una catapulta. 

 

Tinc de les regnes la veloç quadriga 

de passions, enceses de les venes 

lluiten per desfermar la ma que els lliga, 

però impotent, diuen: ets tu que ens menes. 

 

Abans que lluita fou sols controvèrsia. 

El foc, torba després el meu repòs, 

pro l'esperit al flam extern s’ha clos 

ha proclamat victòria de la inèrcia. 

 

Victòria, lliberació suprema, 

si he superat, ardit, l'instant maligne, 

vulgues cedir-me a aquest contracte, signa: 

sigues tu la llum, jo seré la gemma. 

 

O castedat! honors et tinc de retre: 

arcs triomfals per tu! amb una franja els 

exornaré de cants, amb una lletra 
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blanca i alada, com si fossin àngels! 

 

Ara que amb tantes tu m'arribes 

fes que el meu cor ple de la llum excelsa 

no sigui de les paradoxes vives: 

arbre humanal i feble que l’arrel se 

 

n'arrenca fàcilment quan es decanta 

pel pes absurd d'una brancada buida. 

O castedat que la puresa cuida 

fes que camini per la ruta santa 

que s'acosta l'esbarzer maligne 

[el darrer o els darrers versos s’han extraviat]”. 

  

 Més enllà de l'obsessiva dèria de la castedat ─pròpia dels joves cristians de l'època en contraposició a 

l'amor lliure predicat més que practicat pels cadets anarquistes de la CNT─ , del tot incomprensible a aquestes 

alçades del segle XXI , destaca la qualitat de la construcció del poema , el domini del llenguatge i del vocabulari i 

l'ús de figures poètiques originals. 
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                        El poema Present de nuviatge 228 és d'un altre registre. Imagina el millor present per la seva 

estimada229 impossible de bastir amb els elements que proposa:  

“ ─Deu vos guard mestre argenter 

el millor de l'encontrada. 

Que'm faríeu en bon or 

els joiells de nuviatge? 

 

Per damunt dels espillets 

i posant celles arcades 

l'argenter el mira i li don 

cadira per assentar-se. 

 

Ja li'n treu un bé de Deu 

d' arracades i tumbagues 

uns montats amb diamants 

perles, safirs i esmeragdes 

amb topacis i robins 

i amatistes i aigües clares. 

 

                                                 
228

 Fons Adjutori Varias Gabarró. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès 
229 Paquita Roig i Tort , de cal Feru. 



160 

 

Al poeta no l'hi plau 

tota aquella enjoiellada. 

L'argenter el mira i somriu 

i l'altre se'l l mira i calla. 

 

─No vull res del que'm mostreu 

per les joies de nuviatge, 

massa pobre tot això 

i es mereix més ma estimada. 

 

Tenen d'ésser com en cap 

part del mon pugan trobar-se. 

─Com enlloc? diu l'argenter. 

─Com enlloc, contesta l'altre. 

 

D'ivori feu-me l'anell 

i per brillants claror d'auba 

per robí un troç del meu cor, 

i per perles dues llàgrimes. 
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Els filets no de platí 

hi vull cabells de la mare 

qu'eren blancs com flocs d'argent 

i brunyits com un fil d'aigua. 

 

Em fareu per al seu coll 

molçudet i d'alabastre 

de petons un collaret 

amb cants de la meva pàtria. 

 

El brassalet feu-me'l d'or 

amb enfilalls d'esperances, 

que no's puguin trencar mai, 

i que siguin ben soldades. 

 

Després vull per el seu front 

una diadema blanca 

orlada de nuvolets 

i música de rialles. 
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I al bell mitg aquell estel 

que's el primer de la tarda, 

I... escolteu, poseu-hi l'or 

de la posta, que m'encanta! 

 

Ara anem per lo demés. 

Voldria unes arrecades, 

ben florides d’il·lusions: 

que mai puguin apagar-se. 

I per penjolls, els sospirs 

que’m surten de dintre l'ànima 

quan no la veuen mos ulls 

que l'enyoren i demanen. 

 

M'heu entès, mestre argenter 

lo que vull pel nuviatge? 

Si algun dubte acàs teniu 

vos ho dir altre vegada. 

 

─Molt bé quedareu servit, 
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li diu el mestre assentant-se 

Porteu-me aquells nuvolets 

i el grapat de la llum d'auba, 

un bon tro del vostre cor 

i després les dues llàgrimes. 

 

Em portareu els petons 

i els cabells blancs de la mare, 

d'esperances l'enfilall 

i els cants de la vostra pàtria. 

 

No us descuideu els sospirs 

ni la música de rialles 

i després aquell estel 

que’s el primer de la tarda 

i del Cel tot aquell or 

de la posta qu'us encanta. 

 

I una volta això lograt 

cap al Cel preneu volada 
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a parlar amb Nostre Senyor 

i Ell us pot servir l'encàrrec... 

que jo sóc mestre argenter 

i no'n se fer de miracles". 

 Altra vegada trobem els mateixos atributs que s'han destacat en el poema anterior, però en aquest cas tot 

és més tangible, malgrat la impossibilitat de bastir unes joies tant extraordinàries amb els integrant que selecciona. 

Amb l'Amistat 230 Varias s'interroga i es respon sobre aquest atribut humà i en fa una apologia : 

" Són, dins la fosca, les coses, difuntes; 

calla el silenci en l'estança tranquil·la 

i les frisances imantes les puntes 

de l'esperit que en la nit em vigila. 

 

Blanc pensament que en el front i mans juntes, 

com una aranya que fila, feinera, 

fas teranyines i caces preguntes: 

fines libèl·lules d'ala lleugera. 

 

Cada pregunta a la pensa li costa 

un raig de llum de l'estel més abstracte 

                                                 
230
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perquè il·lumini la vaga resposta 

massa impalpable pels nervis del tacte. 

 

Què és l'amistat? Oh, la víctima nova! 

Passa volant pel camí més aeri, 

ve cap a mi que altra petja no troba, 

cau al parany entelat del misteri. 

 

És la ma ferma que té les ocultes 

regnes subtils de l'alada quadriga 

de l'esperit cercador de consultes 

i de consells en altra ànima amiga. 

 

És la música que trena el silenci 

encobridor de frisances secretes 

i és la que priva que el llavi les llenci 

dins l'altaveu de les veus indiscretes. 

 

És la ma blanca que al front ens eixuga 

tanta suor com hi posa la febre 
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i omple d'oblit la buidor fredeluga 

dels desenganys, blancs de neu i de gebre. 

 

És un lligam de tranquil·les converses 

i un degotall de paraules sinceres, 

és un consol de les penes adverses 

que fa petites, suaus i lleugeres. 

 

I és la que ens dóna delit i ens fa viure 

i un optimisme serè ens encomana 

i ho dóna tot amb la flor d'un somriure 

i amb la dolcesa d'un mot de germana, 

 

i és la que riu amb la nostra alegria 

i si plorem en el plor ens acompanya, 

tots els amics ens els tria i destria 

i ens fa allunyar del company que ens enganya, 

 

i aconsellant, en diu: ─Cal que vigilis, 

cerca l'amor que en silenci t'espera, 
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fuig del reclam lluminós dels idil·lis 

que només viuen una primavera, 

 

fuig de l'amor que comenci ni acabi, 

cerca la flama que cremi i perduri; 

un dit menut al damunt del teu llavi 

i amb un esguard de promesa i auguri─. 

 

Clara amistat, espurneig de conversa, 

bresca de mel de paraula sincera, 

entra'm al cor i al cervell i dispersa 

tots els neguits de les ungles de fera,! 

 

Vina amistat, que en les lluites internes 

no em sentiré l'esperit solitari 

i sabré viure amb les coses externes 

sense pecat, ni neguit, ni desvari. 

Vina amistat, que no saps com m'exalta 

la soledat dels camins i les rutes 

si el cant de l'ànima feble i malalta 
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diu que les forces tinc obertes i eixutes. 

 

Clara amistat que les mans ens conlligues 

fent la petxina que es clou i s'esberla, 

dins de les mans, llum d'amics i d'amigues 

cristal·litzada esdevens una perla." 

 Un dels darrers poemes de Varias que s'ha recuperat231 el va escriure el Dia de Tots Sants de 1936 i no porta títol232 

:  

" Dues dàlies, roig de flama, 

i tres roses tardorals, 

i quatre branques frescals 

de sàlvia. Si ara reclama 

 

l'humil pomell dels meus versos 

un pomell que ja és marcit, 

també d'un acolorit 

pomell amb esclats diversos 

 

de llum i de confidències 

                                                 
231 Fons Adjutori Varias Gabarró. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès.  
232 Fons Adjutori Varias Gabarró. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès 



169 

 

us faig ofrena, fervents 

mirant els que son presents 

i pensant en les absències. 

 

Un pomell en una taula 

un diumenge de tardor 

recull l'altra tremolor 

de la càlida paraula 

 

nostra , com si la columna 

on l'amistat es sosté 

fos els transparent pitxer, 

i aquests flors d l'autumne 

nosaltres , amics i amigues... 

Amistat , aigua frescal, 

que ens deixes el cor tendral 

i que la vida ens conlligues, 

 

fes que el neguit es desgeli 

i que vinguin altres jorns 
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i amb els enyorats retorns 

l'alegria ens cobriceli". 

  

  Adjutori Varias pot ser considerat com el poeta més notable de l'etapa republicana que malauradament va 

ser víctima mortal de la Guerra Civil.  

 Jaume Rosell i Roig és el poeta local de més recorregut del segle XX, ja que des del 1915 fins el 1964, de 

forma ininterrompuda, encara que amb alts i baixos, va escriure i publicar els seus versos. El primer va aparèixer a 

la revista local L'Àpat el 14 d'agost de 1915, portava per títol Tendra flor i era una declaració d'amor a la jove 

Eulàlia Mata i Gabarró, amb qui es casaria quatre anys després. Del període republicà destaquen quatre poesies 

que porten per títols Fires233 (setembre de 1931), El barret vell234 ( gener de 1932), La Guerra dels Set Anys 235 (agost 

de 1932) i Vandalisme 236 (desembre de 1932). Durant tot aquest temps regentava una botiga de roba al Raval, 

coneguda com cal Ticus.  

 El primer dels quatre poemes republicans seleccionats de Rosell ens permet recuperar la seva emoció amb motiu 

de les Fires de Sant Sadurní :  

“ Sento l’enyor d'altres fires passades; 

d'aquelles fires de quan era infant 

i eren per mi com un conte de fades 

                                                 
233 El Noya núm. 29. 6 de setembre de 1931. 
234 ROSELL ROIG, Jaume. Antologia poètica. p 41 
235 Edició privada. Hi ha un exemplar al fons Carles Querol Rovira. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. 
236 Ídem. 
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policromat d'un nou goig cada instant. 

 

Quin enrenou més bonic la vigília, 

quan arribaven els muls i els cavalls 

l els gitanets de nombrosa família, 

mig mal tapats d'uns vestits de retalls... 

 

Aquelles quadres de mules ventrudes, 

que per l'escletxa ens plaïa admirar... 

Aquells cavalls de les anques molsudes, 

que un gitanet els portava abeurar... 

 

Després a veure el tragí dels firaires 

aixecant tendes, palaus encantats 

enrestellats de joguines cridaires 

que contemplàvem amb ulls admirats. 

 

Encar eixien dels munts en desordre, 

veles i caixes i dolls de juguets, 

quan un vailet pregonava un mot d'ordre: 
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— A l'altra plaça, que hi lla cavallets! — 

 

Els cavallets de crinera pintada, 

folls es diria del ritme banal 

d’aquell piano de veu esquerdada, 

estri simfònic d'un geni infernal. 

 

Però que hi fa? Si aquell antre rodaire 

sembla als infants, corn un nou paradís 

i aquell piano de mena xisclaire 

per ells, és musica plena d’encís. 

 

Bon parió la barraca veïna 

tota olorosa del fum d’uns perols 

d’on els artífexs , amb oli i farina 

feien castells de gustosos bunyols. 

 

Altra barraca al costat és alçada, 

tot un misteri que pren embalum... 

us ha mirat per la vela esquinçada 
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i ha descobert que serà un Pim, pam, pum. 

 

Encara al vespre sabem que ens espera 

l’alt espectacle de coure el rostit; 

sempre benèvol, ens fa la cuinera 

la lleu primícia d'un xic de farcit. 

 

O, quin preludi de joia i gatzara! 

Tres jorns que arriben, de festa curulls... 

Qui no ha sentit eixa joia tan clara, 

joia d'infant que traspua pels ulls? 

 

Jo la recordo i en sento enyorança; 

sento enyorança del goig que finí 

i m'envaeix l’esperit de recança 

quan veig espines, les roses d’ahir. 

 

Avui, però, jo he tornat a reviure 

tota la joia emotiva d'infant; 

bell esperó que és claror de mon viure, 
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gràcia del cor l’emoció de l’instant 

 

quan he copsat, que a mos fills la retina 

s’ha dilatat un moment, d’il·lusió, 

clavant els rulls voleiants d'una nina 

i els colors vius d'un cavall de cartró! “. 

  

 L'estil de Jaume Rosell és força diferent del d'Adjutori Varias , els temes són més recurrents amb imatges 

força emotives i també domina el llenguatge i la tècnica poètica . La segona composició El barret vell ( gener de 

1932) , és una elegia breu dedicada al seu barret :  

“Oh!, pobre barret meu, vell estimat! 

en dols i en goig amic inseparable. 

Tres voltes t'he desat per jubilat; 

tres voltes restaurat, ja ets venerable!. 

 

Tres voltes el petit paper de banc 

l 'he dut als dits per dur-lo al barretaire. 

Més ai!, que cada cop un entrebanc 

ha enderrocat els meus castells en l'aire. 
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Prô, què hi farem? No és cosa d'afligir 

no jubilar-te a temps com hom voldria; 

ni tu, ni jo, no ens hem d'avergonyir 

d'anar pels móns de Déu, fent nostra via. 

 

Ara un burleta s'ha mofat de tu 

perquè ja vas amb l'ala mig caiguda; 

t'estimo més encara, ben segur, 

després d'aquesta mofa immerescuda. 

 

T'estimo perquè has fet acatament 

davant de l'art i la cultura humana, 

et lleves pel Santíssim Sagrament 

i honores la senyera catalana. 

 

Val més dur el cap alt i el barret vell 

i no com molts, que semblen de la jungla, 

que adoren el bou Apis i el vedell 

i lluen barret nou, fent córrer l'ungla. 

 



176 

 

Qui sap, si aquell mofaire impertinent, 

quan siguis ja no més que una rampoina, 

trobant-se vell i pobre i penitent/ 

t'aguantarà per pidolar una almoina." 

  

 Aquesta personificació del barret i el diàleg que hi estableix són realment curiosos. Si se'm permet un 

comentari personal, sempre que el llegeixo em venen al cap aquelles famoses seqüències de les pel·lícules de 

Charles Chaplin ( Xarlot) en les que es treu el seu barret, l'espolsa i l'acarona abans de tornar-se'l a posar. La 

Guerra dels Set Anys el va publicar al Calendari del Pagès. Explica en vers una incidència inventada del món 

agrícola i n'extreu una lliçó:  

“En Jan, un traficant d'aquells tan vius, 

tot hora a punt de treure-us les cabòries 

contant un cas de llebres i perdius 

o relatant els fets de cent històries, 

 

és home llest, astut i fí de nas, 

i quan ell troba algun hereu pavana, 

prepara el cop i quan arriba el cas 

s'enduu, d'aquell que hi tracta, pèl o llana. 
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En Jan va pactar un dia amb En Marti, 

comprant-li tot el blat de la collita, 

—Venut i mesurat demà el mati, 

que el blat si no és lligat...ja ho diu la dita... 

 

El blat el mesuraren dalt de tot, 

que essent prop dels cassals s'escurça feina; 

En Jan, com qui ho enceta de rebot 

i aprofitant l'haver trobat una eina, 

 

comença a explicar fets del temps passat, 

de vells pronunciaments i carlinades 

i ensenya un fusellot tot rovellat 

i conta d'ell facècies realitzades. 

 

Veient que a tots els planen fets estranys, 

car, hi ha En Martí, la dona i la mainada, 

en tant que va durar la mesurada 

va anar contant la guerra dels set anys. 
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En Jan ho explica tan gràficament, 

que sembla que hom es trobi en la batalla, 

ell salta i maniobra destrament 

i a cops de peu engega la metralla. 

 

Que surt un general amb tres canons, 

doncs, vinga cops de peu per canonades, 

que ara entra un capità cerca-raons, 

amb cops de pep simulla escopetades. 

 

En Jan no es cansa i va parlant per vint; 

trontolla, als cops de peu, tota la casa... 

i el blat a la mesura atapeint... 

i alguna mesurada no és prou rasa.../ 

 

Un cop s'hagué acabat el tiroteig, 

el blat a dalt dels carros, que partien, 

comptat i recomptat i fet l'arqueig, 

l'hereu trobà que els comptes no sortien. 
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No sap ben bé En Martí, qui haurà passat: 

Un blat ben mesurat de quatre dies, 

que en Jan bon tros del compte ha rebaixat, 

qui sap si amb males arts i bruixeries ! 

 

Hi ha l’avi que tremola prop del foc 

i té molta experiència i molt senderi, 

fa estona que ha llucat d'en Jan, el joc 

i sap tota la clau d'aquell misteri, 

 

explica el que el cas a En Martí, 

i diu:—No cal que et cansis del magí, 

car, quan en Jan treu sabres i canons, 

sap qui ha de pagar les municions; 

 

ja has vist que mesurant, la guerra hi sobra 

i aprèn, del cas d'avui, la lliçó, hereu; 

si un jorn tot fent comèdia algú et distreu, 

si no passa el platet, és que s'ho cobra. 
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Va aprendre la lliçó molt bé, En Martí 

i quan trobava en Jan, dissimulava 

i un dia es proposà endossar-li un vi 

de baixos i premsat que ja es picava. 

 

El tracte va venir tot berenant, 

allò que s'acostuma a les masies, 

que menges quatre nous tot xerricant 

i parles de si naps i xirivies. 

 

I passa que si es treu tard el porró 

i un hom es va atipant de fruita seca, 

aquell que beu, menjant d'aquesta teca, 

s'empassa un mal vinagre, per vi bo. 

 

Així passà a en Jan, que en va menjar 

de nous i figues seques i aquell dia 

comprava el vi dolent, que el paladar 

li feia molt més bo del que calia. 
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En Jan, quan s'adonà del que passava 

apostrofà En Martí amb crits i reganys; 

l'hereu, però, fresquet li contestava; 

—Recorda't de la guerra dels set anys !"237 

 

 Finalment, el poema Vandalisme el va escriure arran la mutilació de les creus de terme el 1932:  

 

“ Dolor que esqueixa el cor, curull d’agravis, 

en veure mutilada la creu tosca 

pel bàrbar, protegit d’un del de fosca 

un amargor de dol ens munta als llavis. 

 

Inconegut, qui amb sàdica rialla 

has destrossat la Creu acollidora; 

l'arbre sagrat de l’ombra protectora 

que ens guia del bressol a la mortalla; 

 

t'ha trasbalsat el vent de la discòrdia 

i ara ton ésser febrosenc delira; 

                                                 
237 Observis que en aquests quartets combinen capritxosament les rimes ABAB, ABBA i AABB.  
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ni ho saps per què s'han clos tos punys amb ira 

contra d'un Déu, que és tot misericòrdia. 

 

Mira la Creu, que és signe de puresa, 

de caritat i amor i és font de vida, 

que et crida i et perdona amorosida 

si hi tornes penedit de la vilesa. 

 

Pobre ignorant, que foll que escups enlaire 

i torna al teu damunt la pròpia ronya; 

per tu s'ha fet l'estigma i la vergonya; 

l a Creu no ha devallat ni gens, ni gaire!” . 

 

 Rosell jutge i condemna aquella acció iconoclasta, preludi en certa manera dels tràgics esdeveniments de 

1936. 

 De Pere Uyà i Morera seleccionem un breu poema publicat amb motiu de les Fires de 1931238 amb el títol Alícia al 

ball. Durant la guerra Uyà treballava a la direcció de les caves Freixenet i el 1938 va morir al front: 

 

“Hi ha al fons dels ulls aquella flama viva 

                                                 
238

 El Noya núm. 29. 6 de setembre de 1931. Biblioteca Municipal de Sant Sadurní. 
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nodrida d'impaciència i de neguit 

i el cor amaga una captiva 

punt d'alliberar-se de l'oblit. 

 

La veu té un pic de vibració expressiva 

i el verb és subratllat pel gest ardit 

i s'endevina una frisança activa 

dessota els plecs sumptuosos del vestit. 

 

En mig la jovenalla renouera 

ella pressent l'amat i s'enquimera 

de veure que ell l’hi regateja el goig... 

Tot just l’orquestra iniciarà uns compassos 

l'imberb galana vindrà a oferir-li els braços 

i aquell clavell del trau flairós i roig”. 

 Aquest poema té força qualitat i caldria disposar-ne d'altres per valorar l'obra del personatge.  

 Els primers poemes de Gabriel Raspall i Culell són de caire estrictament familiar i els corresponents al període 

republicà estan dedicats a la seva dona i a la seva primera filla. El 7 d'octubre de 1932 va escriure Impressions 

inoblidables239:  

                                                 
239 RASPALL CULELL, Gabriel. Antologia poètica. p 54 
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"La meva esposa ha infantat 

un esqueix del nostre amor, 

la meva esposa llum ha donat 

a una filla del meu cor. 

 

Els dolors d'ésser mare 

més fort en mi han arrelat 

la meva Mercè estimada, 

la que sofrint per mi ha gosat. 

 

He estimat més la terra, 

la família i la llar, 

un amor que a mi s'aferra, 

que vol viure sols per estimar. 

 

He gaudit del dolç encís 

de veure la meva esposa Mare! 

I he gosat de l'innocent somrís 

d'una filla que em dirà Pare. 
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Quin goig he sentit, quina alegria, 

veient dins el llit de noces 

una esposa i una filla 

que em somriuen carinyoses. 

 

Recordo que avui fa quatre anys 

que et vaig prometre estimar-te , 

i complint els meus afanys 

sols desitjo que per molts anys 

pugui estimar-vos a tots, i a tu abraçar-te”. 

  

 Dos anys després, el 5 d'octubre de 1934 va escriure Per a tu, Eulàlia, la meva filleta240:  

"Neix rialler un nou dia 

ofrenant-me un goig immens. 

Sento una inefable alegria: 

té ja dos anys la meva filla, 

rialla fresca dels meus pensaments. 

 

Avui un goig sublim dintre meu frueix, 

                                                 
240 Ob.cit, p 66 
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fent-lo més intens la teva formosor 

i en veure't créixer a tu, satisfet el meu cor creix, 

lluint amb orgull la llum del teu amor. 

 

Avui fa dos anys, el món tot riu i canta, 

s'esborra tot dolor, la vida té més vida... 

Un pare que mirant-te joiós avui s'encanta... 

L'amor que per tu sent, satisfet, s'ageganta 

amarat per la dolçor d'una tendra veu que el crida. 

 

L'amor pur d'uns ulls que em miren fit a fit 

i l'innocent esclat d'uns llavis plens de puresa. 

Ai!, quin goig més sublim omple el meu pit 

fent-lo bategar amb més fermesa! 

 

Amb quin neguit et beso, oh dolça filla meva!, 

dona d'un demà, donzella avui gemada, 

orgull d'una llar que d'amor se sent amarada 

seguint el teu esclat, vivint l'alegria teva. 
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Accepta com a ofrena i guarda com a record, 

nuada amb amor aquesta senzilla poesia, 

i una innocent rialla i un petó ple d'amor: 

sols et demano això, filla meva, en aquest dia.” 

 Ambdós poemes intimistes trasllueixen una estimació infinita, però l'obra de Raspall cal situar-la en un àmbit 

diferent al dels dos primers poetes ressenyats. El 1931 va morir el seu pare i es va haver de fer càrrec del negoci 

familiar d'una fàbrica de pastes per a sopa. El 1938 va ser mobilitzat i va acabar la Guerra Civil en un camp de 

concentració a Cervera. 

 El 15 de novembre de 1935 el jove de 21 anys Lluís Forns i Ventura, que fins a la seva incorporació al servei militar 

obligatori amb destinació a Mallorca treballava a can Codorníu, va escriure el seu poema De lluny estant. Camí 

de Mallorca241:  

" Sóc endut 

i el navil.li es balanceja 

sota un cel, tant transparent, 

que m'ha encès la sang d'enveja 

i m'ha pres del pensament 

la il·lusió de les llums fines 

i el neguit dels mocadors 

que imitaven les gavines 

                                                 
241 Fons Adjutori Varias i Gabarró. Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès  
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amb llurs albes tremolors. 

 

Miro el cel 

omplo el pit amb alenades 

d'esperança, 

i m'endinso en la foscor 

dels camins sense remor 

cavalcant visions alades, 

tot desfent i fent camins 

perseguint formes aimades 

i les noves il·lusions 

de les illes encantades. 

 

Mar endins 

l'arribada del xaloc, 

l'amargor de la deriva, 

i la llum que a poc a poc 

em captiva de tan viva 

desllueix el somni alat 

de desvaris, me l'allunya 
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i em presenta immaculat 

el record de Catalunya. 

 

 

I el record 

si el gustar-lo llargament 

llença fel en l'expremuda, 

també deixa al pensament 

la frescor de la veu muda 

que t'arriba d'allà al lluny 

en el fris de cada onada, 

i en la sang endins s'esmuny 

encenent com sol de juny 

la meva ànima enyorada" . 

 Les Fires, com hem vist, ha estat una font d'inspiració poètica. Antoni Pardas va escriure el 1931 el poema Fires242:  

“Fires... campaneta dels caballets, 

fum rosat de xurreries, 

bufetes gemegaires243, 

                                                 
242 El Noya núm. 29. 6 de setembre de 1931. Biblioteca Municipal de Sant Sadurní. 
243 Es tractava d'un globus de goma que s'inflava bufant al seu interior i que quan s'expulsava l'aire a través d'un bisell col.locat a 

l'embocadura produïa un sò estrident.  
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insistència dels klàxons, 

crits i pluja de rialles... 

 

Fires... parpelleig grogós de llum de les parades, 

sang que brolla de les ferides de la fruita, 

collarets carmesí, 

xiscles i veus dels venedors ambulants...! 

 

Fires... confusió, 

trot ritmat dels cavalls 

negocis inversemblants, 

bruses fumades i llustroses, 

esquelets de fusta que sostenen una vela apedaçada, 

malediccions i dances nòmades... 

 

Fires... cassoles colorides de viandes, 

cuineres grasses, 

raïms primerencs, 

pots de confitura encetats, 

tabac i dolços... 
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Fires... trajos nous 

sabates esmaltades, 

deliri esportiu, 

teatre, 

cafè, rebaixat i insuficient, 

begudes fresques... 

 

Fires... celles de carbó 

llavis de cel·luloide tenyida 

balls d’obsequi/ ramells, 

georgette244 multicolor... 

 

Fires...cançons de moda, 

cançons tristes de dels guardadors de bestiar, 

nits humides, 

badalls, 

insomnis, 

homes dormits per les voreres, barraques tencades... 

 

                                                 
244 Tela semitransparent. 
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Fires...sisme desvetllador, 

abim de l'oblit, 

caixa de sons, 

vidre rosat, 

infantesa perenne, 

droga vivificadora... 

Fires... cançó d’amor i d’hostatgia.” 

 Josep Maria Raventós i Altés de cal Matamussols del Raval i empleat a les caves del xampany Rigol va publicar el 

1932 a Joventut Cristiana un poema que va titular L'amor al camp, una delicada proclama bucòlica rural :  

" De bon matí quan moren les estrelles 

damunt els núvols esquinçats pel vent 

al temps que el viu esclat de les roselles 

encén les llenques del sembrat lluent, 

 

surto del mas i emprenc la meva ruta 

pel viarany que mena fins la vall, 

que la força del pit no tinc eixuta 

i m'abriva el delit del cant del gall. 

 

Fendeix l'espai el so d'una campana 
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i rodolant es perd llunyanament, 

plàcidament el cor se m'encomana 

la blava serenor d'aquest moment. 

Brodada de ginesta és la muntanya 

ai si amb el braç no puc collir la flor, 

l'oreig em duu el perfum, i m'acompanya 

la flauta màgica del cant i el plor. 

 

Perlejo l'aigua per la fulla tendra 

i un bocí d'horitzó que es va encenent. 

El llençol matinal clapat de cendra 

esdevé enlluernat pel sol ixent. 

 

Jo sóc a dins la vall; l'herbei fulgura 

i serva la llum misteri de la nit. 

Mon pensament teixeix una figura 

mentre m'endinso pel camí florit. 

 

Teixeix un rostre clar que m'embolcalla 

i m'allunya del pit tots els abrulls, 
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un rostre que em somriu i s'emmiralla 

amb el vernís d'argent que tinc als ulls. 

 

I ara, després que els anys han esfumada 

la subtil clariana del record, 

vull remembrar la vall auriolada 

on s'abrandà la flama del meu cor. 

 

Era una tarda lluminosa i clara 

que vaig trobar-la que cercava flors 

collia roses tendres com sa cara. 

Semblava la deesa d'aquell cloc. 

 

I al demanar-li , feble, l'esperança 

l'amor que jo anhelava, sens recel 

em respongué, allunyant-me la recança 

fitant serenament els ulls al cel. 

 

─Vos sou de ciutat, jo de muntanya, 

i coneixeu les roses i els clavells, 
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saben flairà el delit de la companya 

i el vibràtil ressò dels cants novells. 

 

Sabeu l'encant que té la rosa fresca 

collida del roser més jovençà. 

Endevineu la mel de cada bresca 

i la dolçor que el vostre cor durà. 

 

Car si l'amor en lloc d'haver florida 

us ha donat les punxes del neguit, 

si la flor del jardí esdevé marcida 

i el seu perfum no us embriaga el pit, 

 

mai més voldreu la gràcia d'olorar-la 

i el sentiment allunyà el seu record. 

Més... si és l'amor que en vostres llavis parla 

ja tinc la lluny que nodrirà el meu cos─. 

 

Sento glatir la tèbia recordança. 

Ara que els anys m'han allunyat els cants, 
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camino pel llençol de l'enyorança 

i el sembro lentament de diamants". 

 De Josep Maria Raventós i Altés, que va morir de tuberculosi el 1939 als 21 anys, disposem de tres poemes més 

Juny, Sant Jordi i Mon pensament245. Juny és un cant al blat:  

" Tenyeix el temps la pàtina del blat 

ja som el temps que el sol feixuc devalla 

la falç rosega l'or que lluu el sembrat 

i pel camí ressec hi ha un cop de tralla. 

 

És aspre aquest neguit. Dins l'hora càlida 

l'oreig —ventall lleuger i remoladís— 

davant el blat li dona la llum pàl·lida 

d'un mon llunyà. Quiet i enyoradís. 

 

Oh! mes de juny, cada anys ets l'esperança 

del segador que anhela el teu glatir, 

i el seu retorn abriva la gaubança 

damunt la terra que et veurà llarguir. 

 

                                                 
245 Tots tres han estat facilitats per Ignasia Pascual i Amposta.  
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El juny marceix la llum del roserà 

però és més viva la sentor del pa. 

 

Sant Jordi estava dedicat al patró de Catalunya: 

" Sant Jordi deixa un núvol de cançons 

sota el finíssim vel de les estrelles, 

que ara un perfum rebleix els horitzons 

i la nit va mostrant-li meravelles. 

 

Les ombres del neguit són esfumades 

Sant Jordi, ja es ben vostre aquest camí 

que el corçer esbandeix amb ses petjades 

les rutes entollades del verí." 

 

 En el poema seleccionat Mon pensament de Josep Maria Raventós, l'autor —probablement quan ja estava 

afectat per la malaltia que finalment li provocaria la mort— va prescindir de la rima i va deixar volar el seu esperit:  

" Mon pensament no es detura ni calla 

vola als espais de les ombres abstractes 

que les frisances desperten els nervis 

sota la fina cremor de les ales. 
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Ara el mirall entelat per les ombres 

cerca amb delit una llum que l'aclari 

que de l'espai han vingut mica en mica 

totes les punxes vibrants i sonores. 

 

Entre la pau que n'esfuma les volves 

i van marxant a pleret, sense treva 

tots els neguits i el turments de la pensa 

que ara fa poc entelaven llurs conques. 

 

Què és nostre cos? És un cau de misèries; 

sempre animat d'una llum invisible 

mentre hi dansen al vol de llurs passos 

plors i alegries, barreja de l'aigua 

que plora en el temps i l'atzar de la vida. 

 

Vola esperit i rabejat les ales 

dintre del llac de la pau i l'ensomni 

res no et deturi quan cerquis la Gràcia. 
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Si quan retornes dus ales de bronze 

i al mig del pati una creu que enlluerni, 

m'endinsaré dins les ombres pregones 

sense remor de volves i punxes." 

Finalment el cisteller Jaume Marigó va escriure durant l'etapa republicana un poema dedicat Als vímets246: 

 "M'agrada de tallar els vímets de l'Anoia, 

veient i sentit l'aigua que passa i parrupeja 

al peu dels vímets verds, que són com una joia 

de plaer i el seu brancam m'ombreja. 

 

De l'Avernó247 els vímets també em plau collir-los 

en un bell lloc ple d'arbres i esbarzers 

i després gronxar-los, i tot seguit portar-los, 

passant per la passera que salta d'allò més. 

 

Més, ningú no copsarà la dolça poesia 

que tenen aquests vímets, del riu enamorats, 

                                                 
246 Me'l va lliurar personalment el mateix autor.  
247 Avernó o Lavernó és el nom de la riera que travessa el terme municipal de Sant Sadurní i que desemboca a l'Anoia a l'alçada de cal 

Font, a la carretera de Gelida, ben be al costat de l'actual depuradora.  
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que mai més no fruiran de la meva companyia 

i moriran ben sols del món abandonats. 

 

I encara brotaran algunes primaveres, 

també aniran creixent amb l'escalfor del sol. 

En ells cantaran, al migjorn, caderneres, 

i a les nits, el mussol, i al matí, el rossinyol...". 

 

 

Les Fires republicanes  

 

La celebració de les Fires i Festes anuals els dies 6,7 i 8 de setembre va continuar amb la mateixa rutina d'abans 

malgrat que ja el 1931 la publicació Lluitem...! plantejava la necessitat de fer-les evolucionar i aprofitar-les per a 

treure'n més rendiment. Segons l'anàlisi de l'articulista Torelló248 el progrés de la humanitat havia mort els trets més 

característics que tenien abans les fires (comprar i vendre en caràcter exclusiu i extraordinari) a causa de la 

modernització de la locomoció que facilitava el desplaçament permanent fora de la població. Com a estratègia 

proposava que calia potenciar les festes per tal d'atreure visitants forans que a la vegada esdevinguessin 

compradors de bens i serveis als establiments i comerços locals. 

                                                 
248 Lluitem...! número 2, 3 de setembre de 1931, p 1.  
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 La Segona República iniciada el 1931 no va comportar cap novetat rellevant a les activitats programades 

tradicionalment pel Foment Comercial i Industrial: es van continuar celebrant la Fira cavallar, llanar i porquina; els 

partits de futbol extraordinaris, les audicions de sardanes i les sessions de cinema; i els concerts i balls, castells de 

foc, curses ciclistes, escenificacions d'obres de teatre i sarsueles; amb alguna pinzellada artística, com l'exposició 

de dibuixos i aquarel·les que el 1932 va presentar l'artista barceloní Llorenç Brunet i Torroll ( 1873 - 1939). Res que 

signifiqués una aportació creativa, original i potent , com la que va representar exactament mig segle després, a 

partir del setembre de 1981, amb el canvi de règim de la dictadura a la democràcia, l'invent de la Festa de la 

fil·loxera. 

 Però si que va augmentar la participació dels veïns en els actes lúdics, amb més vida social als carrers i a les 

entitats, talment com si aquests volguéssin gaudir d'una època de plenitud. L'etapa republicana de 1931 a 1936 va 

ser això, un període en el qual les classes populars locals van assolir unes fites que mai abans havien aconseguit.  

 

 

 

 

 

 

 

 


